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Trafik- och verksamhetsbeställning 
Trafik- och samhällsplaneringsnämnden fastställer årligen en trafik- och verksamhetsbeställning 

för Östgötatrafiken. Beställningen anger omfattningen för Östgötatrafikens uppdrag för det 

kommande kalenderåret och fastställer inriktningen för den kommande treårsperioden. 

Östgötatrafiken har att förhålla sig till trafik- och verksamhetsbeställningen på samma sätt som till 

andra styrande dokument som till exempel trafik- och samhällsplaneringsnämndens treårsbudget 

med fokusområden, utvecklingsstrategi för Östergötland och det regionala trafikförsörjnings-

programmet (RTP). 

1 Trafikbeställning 

Den regionala pendeltågstrafiken, Östgötapendeln, utgör stommen i det samhällsfinansierade 

kollektivtrafiksystemet. Tillsammans med ett antal expressbusslinjer skapas ett regionalt stom-

linjenät som erbjuder snabba pendlingsmöjligheter mellan regionens kommunhuvudorter. I länets 

tre stora städer, Linköping, Norrköping och Motala, finns stadstrafik med såväl stomlinjer som 

linjer av mer lokal och serviceinriktad karaktär. I ett par av länets mindre kommunhuvudorter körs 

en tätortstrafik av i huvudsak servicelinjekaraktär. 

Landsbygdstrafikens busslinjer körs, med vissa undantag, oftast inom en kommun eller mellan två 

närliggande kommuner. På landsbygden finns även närtrafik som syftar till att erbjuda resmöjlig-

het till och från de platser som ligger mer än 2 km från närmaste hållplats. Den anropsstyrda skär-

gårdstrafiken sker med båt och förbinder de året-runt bebodda öarna med fastlandet. För resor till 

närliggande regioner finns Mälartåg, drivet genom Mälardalstrafik AB där Region Östergötland är 

delägare, och Krösatåg, på Tjust- och Stångådalsbanan som drivs av Kalmar Länstrafik och som 

delfinansieras av Region Östergötland. Östgötatrafikens utbud finns beskrivet såväl med linje-

kartor (Interaktiv karta - Östgötatrafiken (ostgotatrafiken.se)) som tidtabeller (Linjesidor och 

tidtabeller - Östgötatrafiken (ostgotatrafiken.se)) på Östgötatrafikens hemsida.  

Östgötatrafiken ansvarar även på uppdrag från TSN för färdtjänst över länets kommungränser och 

upphandling och drift av kommunal färdtjänst och skolskjuts i de av länets kommuner som över-

låtit detta kommunala ansvar till den regionala kollektivtrafikmyndigheten, samt för sjukresor på 

uppdrag av hälso- och sjukvårdsnämnden, HSN. Totalt genomför östgötarna ungefär 70 000 resor 

årligen i Östergötland med den kommunöverskridande färdtjänsten. 

1.1 Föreslagna trafikförändringar 2023 

Den allmänna kollektivtrafiken ska fortsätta att utvecklas i en riktning som stödjer det regionala 

trafikförsörjningsprogrammets mål för kollektivtrafik i Östergötland.  

Nedan föreslagna förändringar har sin grund i tidigare utförda trafikutredningar. Trafikutred-

ningarna görs i enlighet med riktlinjen Process för kontinuerlig utveckling av den allmänna kollek-

tivtrafiken, där samverkan och dialog är viktiga inslag. Trafikförändringarna är en del av 

Östgötatrafikens generella uppdrag att kontinuerligt utveckla kollektivtrafiken utifrån de politiska 

målen, med syfte att skapa en effektiv och attraktiv trafik och att bidra till att målen i RTP uppfylls. 

  

http://www.regionostergotland.se/
https://www.ostgotatrafiken.se/sa-reser-du-med-oss/sok-resa/interaktiv-karta/
https://www.ostgotatrafiken.se/sa-reser-du-med-oss/sok-resa/tidtabeller/
https://www.ostgotatrafiken.se/sa-reser-du-med-oss/sok-resa/tidtabeller/
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Under 2023 föreslås följande trafikförändringar att genomföras: 

 

Mjölby Tätortstrafik & Landsbygdstrafik  

I trafikutredningen Mjölby föreslås de föreslagna förändringarna genomföras i två steg där några 

delar genomförs i juni 2023 medan de större, och mer resenärspåverkande, förändringarna 

genomförs i juni 2024.  

Följande förändringar föreslås genomföras i juni 2023: 

I tätortstrafiken föreslås att ringlinjen 356 dras in, främst på grund av för lågt nyttjande men även 

på grund av att servicetrafiken i tätorten bättre anses möta målgruppens behov. Förändringen 

innebär en minskad trafikkostnad på ungefär 300 000 kronor men då resandet i servicetrafiken 

förväntas öka är nettokostnadsminskningen något lägre.  

 

I landsbygdstrafiken föreslås att linje 655 får ett förbättrat utbud genom att helgtrafik införs. 

Linjen föreslås även kortas och ha Boxholm som slutstation i stället för Sommen. Orsaken är ett 

väldigt lågt resande mellan Sommen och Boxholm. Förändringen innebär som helhet en ökad 

trafikkostnad på drygt 200 000 kronor men förväntas även ge något högre intäkter på grund av 

införd helgtrafik.  

För mer detaljerad beskrivning av förslaget, se bilaga 1, Trafikutredning Mjölby. 

 

Finspångs Landsbygdstrafik 

I enlighet med trafikutredning Finspång landsbygd föreslås att landsbygdstrafiken runt Finspång 

förändras enligt följande: 

 

I västra delen av kommunen föreslås att dagens linje 413 och 414 slås samman till en ringlinje 415. 

Det innebär att bussen kör medurs Hällestad – Ljusfallshammar – Grytgöl – Sonstorp –Hällestad, 

och vidare till Finspångs station via Sonstorp. Genom sammanslagning ökar turutbudet något till 

Ljusfallshammar, Grytgöl och Hällestad. Söndagstrafik, som saknas i området idag, införs. En 

förstärkningslinje, anpassad till skoltiderna i Finspång och med begränsat utbud, föreslås 

komplettera linjen mellan Borggård och Finspång. Linjerna får en genare dragning i Finspångs 

tätort. Samtliga linjer i Finspång angör Finspångs station som därmed en viktig knutpunkt. 

I det östra stråket föreslås linje 416 och 417 vara kvar, men dagens linje 416 får en genare linjedrag-

ning i Finspångs tätort, en reducerad hållplatsbild och förkortas till Rejmyre. På linje 416 införs en 

ytterligare tur på söndagar i övrigt har linjen samma turutbud som idag. Linje 417 kör likt idag men 

med en reducerad hållplatsbild samt med en genare linjedragning i Finspångs tätort. Söndagstrafik 

införs på linjen, i övrigt är turutbudet som idag.  

Förslaget är kostnadsneutralt, men förväntas ge en intäktsökning på sikt. För mer detaljerad 
beskrivning av förslaget, se bilaga 2, Trafikutredning Finspång landsbygd. Förändringen föreslås 
genomföras i juni 2023.  
 
Övriga planerade förändringar 

• Linje 23 och 26  
Linje 23 och linje 26 i Tornby föreslås slå ihop för att skapa en snabbare, mer effektiv och mer 

attraktiv trafik för resenärerna med målet att öka resandet och nå en högre nöjdhet. Föränd-

ringen möjliggör också en ytterligare tur på linje 3 från Ryd på morgonen då trängsel föreligger, 

utan att ytterligare dimensionerande fordon krävs.  

 

http://www.regionostergotland.se/
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Förändringen föreslås genomföras i juni 2023 och innebär en ökad kostnad på runt 400 tkr 

vilket finansieras genom översyn av utbud/turtäthet av stadstrafiken i stråket. För ytterligare 

beskrivning, se bilaga 4, Trafikförslag Linje 23 (Linköping). 

 

• Linje 440 och 444 

I och med det nya kollektivtrafikkörfältet på Söderköpingsvägen föreslås en ny linjesträckning 

för linje 440 och 444 där linjen trafikerar Söderköpingsvägen i stället för Dagsbergsvägen. För-

ändringen innebär en tidsbesparing på cirka två minuter. Tack vare förändringen blir de båda 

landsbygdslinjerna mer attraktiva inte minst för resenärer från Vikbolandet. De resenärer som 

tidigare rest med linjerna från Dagsbergsvägen kan i stället nyttja linje 10 alternativt linje 

2 från Ljuragatan. 

 

Förändringen föreslås genomföras när Östra promenaden är helt färdigställd, preliminärt i 

december 2022. För ytterligare beskrivning, se bilaga 5, PM Linje 440 & 444.  

 

• Linje 486  
Trafikförslaget innebär att linje 486 får Vikboplan/Östra station som ändhållplats i stället för 

Resecentrum. Detta för att öka linjens effektivitet samt för att frigöra kapacitet mellan Gustav 

Adolfsplan och Resecentrum för de landsbygdslinjer som har mer regional karaktär. Resenärer 

till Resecentrum hänvisas till stadstrafiken vid Söder Tull. 

 

Förändringen föreslås genomföras när Vikboplan är färdigbyggd, preliminärt i december 2022. 

För ytterligare beskrivning, se bilaga 6, PM Linje 486. 

 

• Sommarreducering Östgötapendeln 

Från och med 2023 föreslås att Östgötapendelns utbud reduceras under sex veckor på hög-

sommaren för att anpassas till resandeminskningen under perioden. Motsvarande reducering 

har skett historiskt både i normalfall och vid banarbeten, som ofta genomförs sommartid. 

Reduceringen innebär att Östgötapendeln trafikeras med halvtimmestrafik. Det innebär byte 

för resenärer till och från Tranås under denna period.  

 

• Översyn utbud/turtäthet i övergångar samt på helger och sommar 

I och med ett förändrat resmönster efter pandemin finns behov av att se över utbudet i buss-

trafiken såväl i stadstrafiken, regiontrafiken som i landsbygdstrafiken. Parallellt behöver också 

utbudet i stadstrafiken, där stora satsningar gjordes sommaren 2020, ses över för att säkra rätt 

utbud vid rätt tidpunkt.  

 

Primärt fokus är rätt övergångar mellan olika turtäthet över dygnet men även helg- och 

sommarutbud bör utvärderas. Översynen kan innebära såväl utbudsökningar som minskningar 

men bedömningen är en potentiell kostnadsbesparing. 

 

Förändringar planeras genomföras i samband med tidtabellsskiftet juni 2023. 

 

1.2 Genomförda utredningar för perioden 2024 – 2025 

Trafikutredning Motala 

Under 2021 och 2022 har en trafikutredning för busstrafiken i tre områden i Motala och Vadstena 

kommuner genomförts. De tre områdena är Motala tätort, ett stråk norr om Motala som innefattar 

http://www.regionostergotland.se/
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orterna Nykyrka, Godegård och Västanvik och kringliggande landsbygd, samt ett stråk mellan 

Motala och Vadstena inklusive Fågelsta och kringliggande landsbygd.  

I stadstrafiken innebär förslaget ett förenklat linjesystem med fem linjer i stället för dagens åtta. De 

linjer som föreslås tas bort är långsamma ringlinjer som körs tidiga mornar samt kvällar och 

nätter, och den trafik som idag bedrivs på dessa flyttas över i de mer attraktiva stomlinjerna. 

Dessutom utökas trafiken framför allt på mornar och kvällar. Flera linjer rätas ut och får snabbare 

körvägar och en del hållplatser tas bort så att trafiken snabbas upp. På detta sätt kommer restider 

minskas och kollektivtrafiken bli mer attraktiv gentemot andra trafikslag. En nyhet i linjesystemet i 

Motala tätort är linjer som bättre täcker resbehovet i Bråstorp och i verksamhetsområdet Norra 

Bergsätter. Genom att allokera resurser dit ges nya resmöjligheter till nya målpunkter i staden. För 

att kunna göra denna satsning flyttas linjedragning från Marieberg och Södra Bergsätter där 

resandet idag är lågt. 

I stråket norr om Motala föreslås Nykyrka och Godegård få en kollektivtrafik som ungefär 

motsvarar dagens utbud. Förslaget innehåller helgtrafik till Godegård, vilket saknas idag. Trafiken 

till Västanvik och Nydalen föreslås läggas ned, då den inte når upp till de krav på samhällsnytta 

som Region Östergötland ställer på trafiken. Det saknas tillräckligt resandeunderlag (boende) i 

området för att kunna öka effektiviteten.   

Mellan Vadstena och Motala minskas den genomsnittliga restiden genom att all trafik mellan 

orterna blir direkttrafik och ingen trafik mellan orterna kommer gå den långsammare rutten via 

Fågelsta. Fågelsta kommer få fortsatt trafik till Motala om än i en minskad omfattning jämfört med 

idag. Vadstena kommer ha lika stort turutbud som idag till Motala på vardagar och ett större utbud 

jämfört med i dag på helger. 

Förslaget innebär totalt sett en utökad trafik med fler avgångar och resmöjligheter. Framför allt 

erbjuds en utökad trafik på kvällar och helger, och på så sätt blir kollektivtrafiken ett mer komplett 

alternativ till biltrafiken. Förslaget innebär att kostnaden för kollektivtrafiken ökar med ca 1,4 

miljoner kronor jämfört med kostnaden 2020. Det föreslagna trafikupplägget förväntas ge ett 

högre resande än det nuvarande. Dels förväntas snabbare restider ge ett ökat resande, dels 

förväntas ett förenklat och mer lättöverskådligt linjesystem i stadstrafiken ge effekten att fler ser 

kollektivtrafiken som lättanvänd och därför som mer attraktiv.  

Det föreslagna trafikupplägget föreslås införas till sommaren 2024. För mer detaljerad beskrivning 

av förslaget, se bilaga 3, Trafikutredning Motala. Kommunen och regionen har en pågående dialog 

kring infrastrukturåtgärder och trafikupplägg kring lasarettet och i Ekön och Bråstorp. 

 

Trafikutredning Mjölby 

Under 2021 och 2022 har en trafikutredning genomförts för tätortstrafiken och landsbygdstrafiken 

i Mjölby och Boxholms kommuner. Som grund för utredningen ligger även trafikutredningen 

gällande landsbygdstrafiken i Ödeshög där trafiken mellan Ödeshög och Mjölby ingick.  

Utredningens föreslagna förändringar föreslås genomföras delvis under juni 2023och resterande 

delar under sommaren 2024. De förändringar som föreslås till juni 2023 är beskrivna i kapitel 1.1 

ovan. 

Gällande tätortstrafiken föreslås tätortslinje 355 mellan Mjölby resecentrum och Lundby fortsätta 

som idag men med framtida förslag om förlängning till Viringe. Förlängningen föreslås genomföras 

då infrastrukturen förändras i och med Toyotas utbyggnad i området. Linje 354 föreslås dras in då 

resandet är lågt, sannolikt på grund av kort avstånd och för hög restidskvot till centrum från 

Slomarp där då gång och cykel ofta blir ett mer attraktivt alternativ.  

http://www.regionostergotland.se/
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I landsbygdstrafiken föreslås linje 653 dras in då resandet på linjen är lågt. Flertalet boende i 

området bor nära antingen Mantorp respektive Mjölby där Östgötapendeln uppfattas som ett mer 

attraktivt alternativ. I de områdena där linjerna dras in kommer servicetrafik respektive närtrafik 

införas.  

 

Som helhet bedöms medborgare i Mjölby och Boxholm fortsatt ha en mycket god tillgång till 

kollektivtrafik med de föreslagna förändringarna. Med Östgötapendeln, ökad busstrafik till 

Ödeshög och Väderstad, linje 355 till Toyota/Lundby samt när- och servicetrafik bedöms det ge en 

bra grund för ett ökat kollektivt resande i kommunerna. Regionen och Mjölby kommun har fortsatt 

dialog kring linje 653. 

För mer detaljerad beskrivning av förslaget, se bilaga 1, Trafikutredning Mjölby. 

Linje 545 

En översyn har gjorts av linje 545 mellan Kisa och Hycklinge. Kostnadstäckningsgraden för linjen 

är sjunkande, drivet av såväl ökade kostnader som ett minskat resande. Främst är det ett 

sjunkande antal skolelever på linjen mellan 2019 och 2022. 

På linjen finns små möjligheter att öka attraktiviteten genom uppsnabbande åtgärder. Antalet 

resande behöver öka på linjen och från utredningen föreslås marknadsinsatser under de 

kommande åren. Om insatserna inte ger önskad effekt föreslås utbudet reduceras, sannolikt till 

2024.  

För mer detaljerad beskrivning, se bilaga 7 PM Linje 545  

 

Tidigare genomförde utredningar 

Tidigare har utredningar genomförts för landsbygdstrafiken i Ödeshög samt för planerad 

trafikering Inre hamnen i Norrköping, I samband med trafik- och verksamhetsbeställningen för 

2022–2024 fastställdes inriktningen i dessa utredningar.  

1.3 Pågående och planerade utredningar 

Under 2022 har trafikutredningar för trafiken mellan Ljungsbro och Linköping, Linköpings Västra 

landsbygd, samt Ydre och Åtvidabergs kommuner initierats.  

Utredningar för express- och regionbusstrafiken mellan Linköping och Norrköping samt för stråket 

Motala – Borensberg – Linköping är planerade att starta under hösten/vintern 2022.  

TSN har även gett Östgötatrafiken uppdraget att utreda harmonisering och möjliga koncept för 

servicetrafik i tätort.  

Det pågår även utredning tillsammans med Linköpings kommun kring kapaciteten, och därmed 

möjlig trafikering, i Linköpings innerstad, samt utredning tillsammans med Norrköping kommun 

om trafiken mellan Vrinnevi och Åby. Detta för att öka attraktiviteten och effektivisera trafiken och 

framkomligheten genom innerstaden. 

Slutsatser från dessa utredningar kan komma att påverka trafikutbudet under 2024. 

1.4 Kommunöverskridande färdtjänst 

Den 1 juli 2022 tog Östgötatrafiken enligt beslut i TSN 2020-02-27 (TSN § 20) och 2021-11-11 (TSN 

§ 116) över den särskilda kollektivtrafiken för två nya kommuner, Kinda och Söderköping. Detta 

kommer troligtvis att leda till ett bättre resursutnyttjande och en högre samplaneringsgrad av 

fordon, särskilt på sträckan Valdemarsvik-Norrköping. 

http://www.regionostergotland.se/
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Det nya regelverket för färdtjänst som infördes den 1 januari 2021 har satt sig, och resandet som 

sjönk kraftigt under pandemin har återhämtat sig till stor del. Det är dock ännu för tidigt att 

bedöma hur den mer långsiktiga påverkan på resandet blir.  

1.5 Budgetunderlag 

Allmän kollektivtrafik 2023 2024 2025 

Trafikkostnader 1 293 835 1 334 268 1 360 284 

  Buss & spårvagn 910 300 940 965 969 591 

  Närtrafik & anropsstyrd linjetrafik 13 313 13 847 14 402 

  Skärgårdstrafik 14 316 14 889 15 486 

  Tåg Östgötapendeln 278 771 285 678 280 142 

  Tåg Kustpilen 30 135 30 889 31 663 

  Tåg Mälab 47 000 48 000 49 000 

Biljettintäkter 528 000 567 000 636 000 

Nettokostnad 765 835 767 268 724 284 

Alla belopp i tusental kronor    
 

Region Östergötland har beslutat om extra bidrag till Östgötatrafiken för åren 2023 och 2024 för 

att hantera pandemins effekter och framförallt då de minskade biljettintäkterna.  

  

http://www.regionostergotland.se/


 

www.regionostergotland.se 8 (10)  
 

2 Verksamhetsbeställning 

Utöver de uppdrag som följer av det regionala trafikförsörjningsprogrammet fastställs specifika 

uppdrag till Östgötatrafiken i TSN:s årsplan. 

Nedan redogörs kortfattat för de större projekt och aktiviteter som planeras under de kommande 

åren kopplat till de redan beslutade övergripande målen och uppdragen för kollektivtrafiken. 

2.1 Allmän och särskild kollektivtrafik 

Upphandling av landsbygdstrafiken i västra/mellersta Östergötland med planerad tilldelning i 

slutet av 2022 och trafikstart sommaren 2024. 

Upphandling av Östgötapendeln med planerad tilldelning i början av 2024 och trafikstart 

sommaren 2025. 

I enlighet med uppdrag från TSN ska en samlad strategisk målbild för busslinjetrafiken tas fram. 

Detta görs för att tydliggöra busstrafikens roll i nuvarande och framtida trafiksystem samt för att 

skapa ett sammanhållet och effektivt trafiksystem som styr mot politiskt beslutade mål. 

Förbereda Östgötapendelns fordon för nytt signalsystem ERTMS tillsammans med Skånetrafiken. 

Under de närmaste åren kommer ett prototypfordon att stå klart och serieinstallation kommer att 

påbörjas. Första utrullning av ERTMS från Trafikverket sker i Östergötland under 2027. 

Tillsammans med Linköpings och Norrköpings kommuner anpassa linjesträckningar och utbud i 

den allmänna kollektivtrafiken till framtida resecentrum samt kopplad stadsmiljö och infrastruktur 

för Ostlänken, såväl när den är på plats som under själva byggtiden. 

Delta och stödja forskningsprojekt inom regionen gällande förnybara drivmedel, självkörande 

fordon och annan digital utveckling som gynnar kollektivtrafikens mål.  

Anskaffa ett nytt bokningssystem för den särskilda kollektivtrafiken och den anropsstyrda 

allmänna kollektivtrafiken. Systemet ska förutom att planera trafiken effektivt även ge goda 

möjligheter till självservice för resenären. 

2.2 Marknad & försäljning 

Fortsatt utveckling av varumärket, ökat fokus på kommunikation och marknadsföring mot allmän-

heten för att få fler östgötar att välja kollektivtrafiken.  

Utveckla arbetet med kundinsikter med hjälp av nya metoder och verktyg för att fånga upp rese-

närernas preferenser, förändrade beteenden och drivkrafter. 

Ta initiativ till utveckling av affärsmodeller för mobilitetslösningar som främjar det hållbara 

resandet. 

2.3 Samarbeten och samverkansprojekt 

Utöka och förbättra kommunsamverkan för gemensam utveckling av kollektivtrafiken. Fokus ligger 

på samverkan avseende anpassning av trafiken till nya resecentrum i Linköping och Norrköping 

kopplat till Ostlänken samt en förbättrad framkomlighet i tätorterna för att säkerställa ett attraktivt 

erbjudande i såväl stads- som landsbygdstrafik. 

I samarbete med upphandlade trafikföretag utveckla kundmötet ombord, bland annat genom 

vidareutbildningar av förare. 

http://www.regionostergotland.se/
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Delta i Region Östergötlands övergripande innovationsarbete och i strategiarbetet för AI och 

digitalisering samt delta i innovationsprojekt tillsammans med aktörer utanför vår egen 

organisation för en ökad måluppfyllelse.  

2.4 Verksamhetsutveckling 

Utveckla nya arbetssätt och metoder för en ännu mer datadriven utveckling av kollektivtrafiken. 
Exempelvis ska nya digitala verktyg ge förbättrade möjligheter att utveckla driftsäkerhet, 
punktlighet och framkomlighet.  

Främja nytänkande och bredda kunskapen kring idéutvecklingsmetoder för en utökad 
måluppfyllelse. 

Arbeta med fördelningen mellan digitala och fysiska kundmöten för att fortsätta utvecklingen av 
kundservicen utifrån den ökade digitaliseringen och efterfrågan på mer personliga tjänster.   

http://www.regionostergotland.se/


 

www.regionostergotland.se 10 (10)  
 

3 Bilagor 

Bilaga 1. Trafikutredning Mjölby 

Bilaga 2. Trafikutredning Finspångs landsbygd 

Bilaga 3. Trafikutredning Motala 

Bilaga 4. Trafikförslag Linje 23 (Linköping) 

Bilaga 5.  PM Linje 440 & 444 

Bilaga 6. PM Linje 486. 

Bilaga 7. PM Linje 545 
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Sammanfattning  

I denna trafikutredning utreds tätorts- och landsbygdstrafiken inom Mjölby och Boxholms 

kommun. I utredningen presenteras förslag, såväl för tätortstrafiken som landsbygdstrafiken, för 

att nå en bättre effektivitet och skapa en kollektivtrafik som är konkurrenskraftig mot bilen och 

bidrar till samhällsnyttan. För Mjölbyborna innebär den föreslagna förändringen av 

kollektivtrafiken inte så mycket för möjligheten att transportera sig hållbart, trots att ett par linjer 

föreslås dras in, då förutsättningar för gång- och cykel är goda och då trafiken i de stråk där 

flertalet åker kommer bibehållas eller förbättras samt ha ett tillräckligt högt turutbud och avstånd 

till önskad målpunkt för att vara ett attraktivt alternativ.  

I utredningen ingår tätortslinjerna 354, 355 och 356, landsbygdslinje 653 mellan Mjölby - Mantorp 

samt landsbygdslinje 655 mellan Mjölby – Boxholm - Sommen. I utredningen ingår inte 

servicetrafiken i tätorten och inte heller den kommunöverskridande landsbygdstrafiken till 

Ödeshög och Väderstad. Däremot är nämnda trafik, där busstrafiken mellan Ödeshög och Mjölby 

kommer öka med 20%, och även Östgötapendelns framtida trafikering, förutsättningar för 

utredningen.  

Kollektivtrafiken inom tätorten har svårt att restidsmässigt konkurrera med gång- och cykel då 
avstånden är relativt korta och en hög turtäthet då krävs för att välja bussen. I tätortstrafiken 
föreslås linje 355 mellan Mjölby resecentrum och Lundby att fortsatt trafikeras som idag. Däremot 
föreslås en förlängning till Viringe när dagens körväg inte längre är möjlig på grund av Toyotas 
expansion. Linje 354 har lågt resande och då utredningen visar på begränsade möjligheter till 
förbättrad attraktivitet föreslås linjen utgå. Även ringlinje 356, som har en servicelinjekaraktär, 
föreslås utgå då resandet i målgruppen är begränsat och då även den befintliga servicetrafiken 
bättre möter målgruppens behov.  
 
I landsbygdstrafiken föreslås att dagens utbud på linje 655 kompletteras med helgtrafik för att 
möjliggöra resor även under helgen. Däremot föreslås linjen kortas och få Boxholms station som 
ändhållplats i stället för Sommen station som idag då resandet på sträckan är väldigt lågt. Även 
linje 653 som har lågt resande och därmed låg kostnadstäckning föreslås dras in. I de områden där 
den linjelagda trafiken försvinner kommer närtrafik införas.  
 
Trafikförslaget är ett steg på vägen för att nå Region Östergötlands övergripande mål om 32 
procents marknadsandel av det motoriserade resandet och bidra till ett hållbart resande. Antal 
resande antas öka något på grund av utökad helgtrafiken på linje 655 och en förväntat expansion 
hos Toyota vilka driver mycket av resandet i området. Kilometerproduktionen kommer på helheten 
minska och bruttokostnaden för utredningsområdet beräknas sjunka från cirka 6,4 miljoner till 
cirka 3,8 miljoner.  

Införande av den föreslagna trafiklösningen rekommenderas att delas upp i två steg. Linje 655 
föreslås få helgtrafik och förkortas i december 2022. Även linje 356 föreslås utgå från december 
2022. De större förändringarna på linje 354 samt 653 med påverkan såväl för medborgare som 
trafikavtal föreslås förändras i juni 2024.  
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1 Inledning 

I den här utredningen utreds den linjelagda allmänna kollektivtrafiken med buss i Mjölby och 

Boxholms kommuner. Eftersom trafiken korsar länsgräns till Jönköpings län och Tranås kommun 

ingår även den delen i utredningen. Linjerna som ingår är 354, 355, 356 (se Figur 1 nedan), 653 

samt 655 (se Figur 2 nedan).  

Utredningen följer Östgötatrafikens trafikutvecklingsprocess och riktlinjer för kontinuerlig 

effektivisering av trafiken. Den trafik som presenteras i utredningsförslaget är tänkt att börja köras 
sommaren 2024, med undantag för ett par förändringar på linje 356 och 655 som genomförs 2023. 
Den trafik som föreslås i utredningen är tänkt att fungera för den kommande tio årsperioden. 

1.1  Bakgrund  

Behovet av hållbara transporter såväl som efterfrågan på kollektivtrafik har ökat. För att möta 

behovet och nå uppsatta mål för kollektivtrafiken har Östgötatrafiken identifierat ett 

utvecklingsbehov av trafiken som berör Mjölby och Boxholm kommun.  

Generellt sett har resandet med kollektivtrafiken i Östergötland ökat, samtidigt har vissa linjer i 

olika delar av länet haft en svag utveckling. Båda dessa trender ställer krav på åtgärder i trafiken. 
De linjer som utreds i detta uppdrag presterar olika i förhållande till målen och det var länge sedan 
en översyn gjordes.  

Mjölby kommun har en vision om att vara en kommun som skapar möjligheter där människor, 

företag och naturresurser kan växa och utvecklas på ett hållbart sätt. Man genomför just nu ett 
arbete med att ta fram en ny översiktsplan inklusive två fördjupade översiktsplaner för Mjölby och 

Mantorp. Boxholms kommun har just inlett sitt arbete med ny översiktsplan för Boxholms 
kommun. Utredningen har ett tidsperspektiv på cirka 10 år och separat arbete tillsammans med 

kommunerna bör ske gällande kollektivtrafiken i det längre tidsperspektivet. Samverkan med 
kommunerna är också viktigt i infrastrukturfrågor, där de ofta är väghållare och för att koppla 
kollektivtrafikens utveckling till den kommunala, likt den regionala, fysiska planeringen.  

1.2  Utredningens omfattning 

I uppdraget ingår följande linjer: 

Tätortstrafik 

• Linje 354 Lycketorp – Centrum – Mjölby Resecentrum   

• Linje 355 Kungshögaskolan - Lundby – Mjölby Resecentrum  

• Linje 356 Ringlinje 

Landsbygdstrafik 

• Linje 653 Mantorp - Spångsholm - Sya - Mjölby 

• Linje 655 Mjölby - Strålsnäs - Boxholm - Sommen 

http://www.regionostergotland.se/
https://www.ostgotatrafiken.se/timetablepdf/Tatortstrafik/210816_211211/Tatortstrafik_Mjolby_355_210816_211211.pdf
https://www.ostgotatrafiken.se/timetablepdf/Tatortstrafik/210816_211211/Tatortstrafik_Mjolby_355_210816_211211.pdf
https://www.ostgotatrafiken.se/timetablepdf/Landsbygdstrafik/210816_211211/Landsbygdstrafik_653_210816_211211.pdf
https://www.ostgotatrafiken.se/timetablepdf/Landsbygdstrafik/210816_211211/Landsbygdstrafik_655_210816_211211.pdf
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Figur 1 Linjekarta för tätortstrafiken i Mjölby 

 

Figur 2 Linjekarta för landsbygdstrafiken Mjölby - Mantorp samt Mjölby- Boxholm - Sommen 

http://www.regionostergotland.se/
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En trafikutredning har tidigare genomförts gällande trafiken mellan Mjölby och Ödeshög och 

resultatet hanteras som förutsättningar i utredningen.  Servicetrafiken ingår inte i denna utredning 

utan utreds parallellt i ett annat projekt för all servicetrafik i Östergötlands tätorter. Orsaken till att 

denna utredning inte inväntar resultat från projektet för Servicetrafik i tätorter är, dels att 

projektet inte förväntas resultera i så stora förändringar att det skulle påverka utfallet av denna 

utredning, dels att trafikavtalet för de linjer som ingår i denna utredning behöver handlas upp 

innan resultatet från servicetrafikutredningen erhållits. Även tågtrafiken är exkluderad då den 

tidigare utretts i Tågstrategisk målbild 2040 men som även den ses som en förutsättning för 

utredningen. 

1.3 Riktlinjer vid kollektivtrafikplanering 

Vid planering av kollektivtrafiken i Östergötland finns styrande riktlinjer och dokument som ska 

ligga till grund för trafikens utformning. Region Östergötland har tagit fram ett regionalt 
trafikförsörjningsprogram vilket är det huvudsakliga styrdokumentet. Utöver det finns andra 

regionala dokument att ta hänsyn till, bland annat Regional utvecklingsstrategi, Östgötatrafikens 
affärsplan och länstransportplanen för regional planering. 

1.3.1  Regionalt trafikförsörjningsprogram 2030 

Gemensamt för hela Östergötland är det regionala trafikförsörjningsprogrammet, RTP, som är 

framtaget av Region Östergötland och beslutad i november 2020. I detta dokument finns 
övergripande mål och inriktningar för kollektivtrafiken i Östergötland. Dokumentet är framtaget 

med målår 2030. Östgötatrafiken arbetar efter sex målområden vilka alla är relevanta för den här 
trafikutvecklingen. Kopplat till målområdena i RTP finns ett antal kvantifierade mål. De som är 
mest relevanta för denna utredning är följande: 

• Kollektivtrafikens marknadsandel av det motoriserade resandet ska uppgå till minst 32 

procent. 

• Nöjd Kund Index (NKI) ska uppgå till minst 78 procent. 

• Samtliga (100 procent) av kollektivtrafikens hållplatser och bytespunkter i stomtrafiken och 

hållplatser med fler än 20 påstigningar per dygn ska tillgänglighetsanpassas för personer 

med funktionsnedsättning. 

• Minst 90 procent av befolkningen ska ha tillgång till effektiv kollektivtrafik.  

För att kollektivtrafiken ska vara attraktiv behöver den vara snabb och köras med hög turtäthet. 
Kunderna ska uppfatta kollektivtrafiken som enkel, tydlig och pålitlig. Det är också viktigt att 
kollektivtrafiken i sig är ett miljömässigt bra sätt att resa genom låg klimatpåverkan 

1.3.2 Kontinuerlig effektivisering av den avtalade kollektivtrafiken 

Region Östergötland har en process för kontinuerlig effektivisering av den avtalade 
kollektivtrafiken, och i den definieras lågeffektiv kollektivtrafik som trafik med: 

• låg kostnadstäckningsgrad  

➢ under 20 procent eller 

• lågfrekvent resande   

➢ färre än 10 resenärer per tur eller  

• låg beräknad samhällsnytta  

➢ negativt värde (kr) eller   

➢ liten betydelse för regional tillväxt 

http://www.regionostergotland.se/
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Om en linje uppfyller någon av dessa punkter ska den utredas i processen för kontinuerlig 

effektivisering av den avtalade kollektivtrafiken. I den processen görs en djupare analys av vilka 

åtgärder som kan tänkas företas för att linjen inte längre ska vara lågeffektiv. Om inga andra 
åtgärder finns att ta till så är nedläggning av linjen ett alternativ. Denna process sammanfaller 

oftast med trafikutvecklingsprocessen. I det trafikbokslut Östgötatrafiken tar fram varje år listas de 
linjer som uppfyller ett eller flera av villkoren för lågeffektiv trafik.  

1.4  Kommunala planer 

I arbetet med att ta fram en kollektivtrafikstruktur ska Östgötatrafiken förhålla sig till relevant 

kommunal planering. Inte minst är översiktsplaner viktiga då de ger den övergripande bilden av i 
vilken riktning en kommun vill utvecklas och hur den övergripande inriktningen för att komma dit 

ser ut. Dessutom finns olika mer eller mindre detaljerade andra planer som kan vara relevanta för 
en trafikutredning. 

1.4.1 Mjölby 

Mjölby håller just nu på att ta fram en ny översiktsplan för kommunen som även ska innehålla två 
fördjupningsplaner för Mjölby och Mantorp. Trafikstrategin är en del av denna översiktsplan och 

där konstaterar man i nulägesbeskrivningen att tätorten Mjölby har goda förutsättningar för att 
utveckla det hållbara resandet gällande såväl gång och cykel som kollektivtrafik. Gång och cykel har 

dock på många sätt bättre förutsättningar då dess vägar är genare än den motorburna trafiken 
samt att resvägen till Mjölby centrum aldrig överstiger 3 kilometer inom tätorten. Den exploatering 

som förväntas ske inom de närmsta 10 åren är i första hand en förtätning längs Svartå strand i 
centrum vilket ytterligare förstärker stadens förutsättningar för hållbart resande. I Spångsholm och 

Sya har kommunen också utbyggnadsplaner och här rör det sig om småhus. Utredningen har 

endast tagit del av pågående arbete med översiktsplanen muntligt, med undantag för 
trafikstrategins nulägesbeskrivning, och har därför inte möjlighet att redogöra i närmare detalj för 
innehållet.  

1.4.2 Boxholm 

Boxholm har just startat arbetet med ny översiktsplan. I den nu gällande översiktsplanen föreslås 

en fortsatt utveckling i Boxhoms tätort med förtätad bostadsbebyggelse längs östra sidan av 
Svartån från det nyplanerade området vid Timmerö fram till kyrkan. I Strålsnäs föreslås ett 

expansionsområde för bostäder söder om skolan samt som reservalternativ ett område i väster 
mellan befintlig bebyggelse och riksväg 32. Andra dokument som ligger till grund för utredningen 

är Åtgärdsvalsstudie Trafiksäkerhet och restid väg 32 Sommen – Mjölby i Östergötlands län som 
genomförts samt kommunens inspel till revidering av Länstransportplan där bland annat behov av 
pendlarparkering lyfts.  

1.4.3 Tranås 

Tranås kommun har en ny översiktsplan som är i granskningsfasen. Tranås stadstrafik ska 
utvecklas inom de närmsta åren och Tranås kommun växer norrut. I Sommen planeras för 50-100 

småhus i sjönära lägen. Inflyttning till Sommen sker till största delen av barnfamiljer från 
Östergötland och det är inte orimligt att tänka att de som flyttar in till det nya området kommer ha 

samma bakgrund och därmed en koppling till arbetsmarknad/studier i Östergötland. Mellan 
Tranås och Sommen öster om riksväg 32 planeras också för förtätning med ytterligare småhus.  
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1.5  Ekonomiska ramar 

Under åren 2020 – 2022 befann vi oss i en pandemi (Covid-19) vilken för Östgötatrafikens del har 

inneburit en stor minskning av antalet resenärer och en nedgång i biljettintäkter kopplat till det. 
Målet är att 50 procent av intäkterna ska komma från biljettintäkter. 2019 stod biljettintäkterna för 

45 procent av den totala finansieringen men var desto lägre under 2020 och 2021 på grund av 
Covid-19. Östgötatrafiken vill satsa de resurser som finns tillgängliga i attraktiv trafik som ökar 

resandet och därmed intäkterna. Ökade intäkter leder till utökning av trafiken som i sin tur 
genererar ökat resande och ökade intäkter. 

I den här utredning används referensår 2019 för att beräkna och bedöma resande och 
resandebehov. Beräknande intäkter år 2024 motsvarar intäkterna för 2019 då det är svårt att 

förutspå hur resandet kommer utvecklas. Kostnaderna för nuvarande trafik är hämtade från 2020 
för att vara så uppdaterade som möjligt. Samma uppgifter ligger till grund för kostnadsberäkningar 
för den framtida trafiken.  

1.6  Syfte och mål 

Syftet med utredningen är att ta fram en trafiklösning som stämmer överens med och bidrar till att 
målen i det regionala trafikförsörjningsprogrammet uppfylls.  

För att bidra till de regionalt uppsatta målen för kollektivtrafiken i det regionala 

trafikförsörjningsprogrammet har ett antal effektmål som denna utrednings trafikeringsförslag ska 
uppnå. Dessa effektmål är: 

Från år 2019 till år 2027 ska:   

• antalet påstigande öka. Ökningen ska främst bestå av vuxenresenärer. 

• kostnadstäckningsgraden öka 

• kunderna bli mer nöjda 

Målen gäller för de linjer som utredningen föreslår ska finnas efter 2024. Målen ska följas upp år 

2027 för att säkerställa att trafikeringsförslaget är i linje med de uppsatta målen. Jämförelseår ska 

vara 2019 eftersom senare år (2020-2022) alla är påverkade av ett minskat resande till följd av 

covid-19-pandemin. Även de stråk som slutar trafikeras ska analyseras för att se om underlaget 

ökat i den utsträckning att kollektivtrafik åter skulle vara aktuellt. 

1.7 Samverkan 

I arbetet med utredningen har tjänstepersoner från Mjölby, Boxholms och Tranås kommuner samt 

Jönköpings länstrafik deltagit. Möten har hållits med syfte att skaffa gemensamma bilder om 
nuläge och diskutera utvecklingsmöjligheter för kollektivtrafiken. Möte har också hållits på politisk 
nivå mellan Region Östergötland och Mjölby kommun.  

Som en del av utredningen har informationsutbyte även skett med Östgötatrafikens upphandlade 

trafikföretag, Bliva, och Toyotas pendlarråd. 

En dialogversion av rapporten har skickats ut till kommunerna som i sin tur har lämnat synpunkter 

skriftligen. Synpunkterna har tagits i beaktan till slutrapporten. Region Östergötlands Trafik- och 

samhällsbyggnadsnämnd föredragits utredningens slutsatser inklusive kommunernas synpunkter 

på dialograpporten. Nämnden fattar inriktningsbeslut gällande berörd trafik i Trafik- och 

verksamhetsbeställningen under hösten 2022 och slutgiltigt beslut samma höst gällande 

förändringarna för linje 356 samt 655 och hösten 2023 för övriga förändringar.   

http://www.regionostergotland.se/
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2 Nulägesbeskrivning, befolkning och 

pendling 

Det här avsnittet innehåller en sammanfattning av nuläget av hela utredningsområdet som 

inkluderar resandestatistik, trafikekonomi och befolkning- samt pendlingsmönster. Data från 2020 

och 2021 studeras inte p.g.a. att antalet resande är lägre än normalt till följd av covid-19 och är 

därmed inte representativ. I stället används referensår 2019 vid analys av data. Referensveckorna 

som används är vecka 40 - 43. Under dessa veckor förekommer inga helgdagar eller lovdagar vilket 

betyder att trafikering sker enligt ordinarie tidtabell. 

2.1 Befolkning  

I området som är aktuellt för trafikutveckling finns en stad och sex tätorter. Staden är Mjölby och 

tätorterna är Mantorp, Sya och Spångsholm i Mjölby kommun samt Boxholm och Strålsnäs i 

Boxholms kommun. Utanför länet men inom utredningsområdet finns även tätorten Sommen i 

Tranås kommun (se Figur 3). Samtliga orter förutom Mjölby, Mantorp och Boxholm får anses vara 

små då samtliga har under 800 invånare. Mjölby stad har cirka 13 000 innevånare, Mantorp tätort 

cirka 3800 innevånare och Boxholms tätort cirka 3 400 innevånare. 

Figur 3 Karta över orterna i utredningsområdet, källa Statistiska centralbyrån 2018 

http://www.regionostergotland.se/
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2.2 Pendling och resor 

Det stora antalet resor sker till och från de större orterna Mjölby, Boxholm samt Mantorp vilka alla 

trafikförsörjs av Östgötapendeln. Det resebehov som är av vikt att analysera för denna utredning 

härstammar i första hand från resor till och från de mindre orterna; Sommen, Strålsnäs, 

Spångsholm och Sya. Avstånden i Mjölby, Boxholm och Mantorp till önskad målpunkt är ofta korta 

och restidskvoten med kollektivtrafik därmed för hög för att göra kollektivtrafiken till ett attraktivt 

val.  

Om tillräckligt många vill resa samma delsträcka kan det finnas underlag för att 

kollektivtrafikförsörja den sträckan om resan är en del av en längre resa, även om avståndet annars 

är för kort, som till exempel mellan Mjölby resecentrum och Toyota.  

Resor görs av flera olika skäl så som utbildning och arbete men även fritidsaktiviteter. 

Högstadieelever i Mjölby och Boxholms kommun går regelmässigt i skolor i dess huvudort och de 

flesta gymnasieeleverna pendlar till Mjölby eller Linköping. Resandet kopplat till eftergymnasiala 

studier är tyvärr ofta dåligt kartlagt. I närområdet finns universitet och högskolor som genererar 

ett regionalt resande till Jönköping och Linköping. 

2.2.1 Mjölby 

Bebyggelsen i Mjölby tätort är starkt funktionsuppdelad och större delen av arbetspendlingen sker 

till de sydvästra delarna av Mjölby tätort. Högstadieskolorna är centralt placerade och de två 

gymnasieskolorna återfinns mellan de två huvudvägarna som löper in mot centrum med mindre än 

2 kilometer till resecentrum. I den nulägesrapport som Mjölby kommun tagit fram i förarbetet till 

sin fördjupade översiktsplan konstateras att ”Tätortsområdet är ungefär 3 kilometer brett och lika 

långt. Från ytterområdena till centrum är det drygt 1,5 kilometer Med dessa mått som grund finns 

förutsättningar för att utveckla Mjölby till en ort där gång och cykeltrafiken blir naturliga 

förstahandsval (se Figur 4). I underlaget konstaterades också att cykelnätet i många fall är genare 

än bilnätet och restiderna är konkurrenskraftiga vid resa från dörr till dörr. 

 

Figur 4 Karta över Mjölby tätort 

De områden som ligger längst från centrum är Slomarp och Viringe industriområde och det 

område som har flest pendlare är Lundby industriområde. Därför studeras de områdena djupare.  
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Slomarp har cirka 800 innevånare. Cirka 370 personer arbetspendlar ut från Slomarp och cirka 

200 pendlar in enligt SCB 2019 och 2020. Från Slomarp är det drygt två kilometer till centrum 

med viss kupering. 

Viringe har ett fåtal innevånare och cirka 100 inpendlare. Cirka 50 inpendlare kommer norr ifrån, 

cirka 40 inpendlare kommer öster ifrån och cirka 10 pendlare kommer söder ifrån. Området 

karakteriseras av ett antal mindre arbetsplatser med varierande arbetstider. Från Viringe till 

centrum är det drygt två kilometer. 

Lundby industriområde har ett fåtal innevånare och cirka 1 100 inpendlare. Cirka 550 inpendlare 

kommer norr ifrån, cirka 400 inpendlare kommer öster ifrån och cirka 150 pendlare kommer söder 

ifrån. Området karakteriseras av en stor arbetsgivare, Toyota. Ett stort antal anställda på Toyota 

har skiftarbete där skiften slutar sent på kvällen. 

I Mjölby finns två gymnasieskolor där den ena, Kungshögaskolan, ligger cirka 600 meter från 

Svarvarevägen och cirka 400 meter från Kungsvägen och har drygt en kilometer till centrum. Det 

andra gymnasiet, Dackeskolan, ligger närmare Kungsvägen och centrum och har yrkesprogram. 

Högstadieskolorna Blåkint och Lagmanskolan ligger båda mycket centralt. 

2.2.2 Mantorp – Spångsholm – Sya – Mjölby 

Sträckan Mantorp – Spångsholm – Sya – Mjölby, det vill säga upptagningsområdet mer än två 

kilometer från järnvägsstationerna och inom två kilometer från hållplats, har cirka 800 innevånare 

och cirka 100 inpendlare, varav de flesta pendlar in till Depot Mantorp som är en del av Mantorps 

tätort. Cirka 230 invånare arbetspendlar till Mantorp eller vidare därifrån och cirka 200 till Mjölby 

eller vidare därifrån. Det bor cirka 30 gymnasieelever i området och de allra flesta av dem är 

antagna i Linköping. Veta, nära Spångsholm, har en låg- och mellanstadieskola och Mantorp har 

en högstadieskola. Det är cirka 4 kilometer från Spångsholm respektive Sya till Mantorp station via 

goda gång och cykelvägar. 

2.2.3 Mjölby - Boxholm 

Sträckan Mjölby - Boxholm, det vill säga upptagningsområdet mer än två kilometer från 

järnvägsstationerna och inom två kilometer från hållplats, har cirka 700 innevånare och cirka 80 

inpendlare. Cirka 100 personer arbetspendlar till Mjölby och ytterligare 100 personer 

arbetspendlar längre än Mjölby. Cirka 50 personer arbetspendlar till Boxholm och cirka 50 

personer arbetspendlar längre än till Boxholm. Det bor cirka 30 gymnasieelever i området och 

cirka hälften är antagna i Mjölby respektive Linköping. Strålsnäs har en låg och mellanstadieskola. 

Av de 80 inpendlarna återfinns de flesta i Strålsnäs. Det är drygt 5 kilometer till Boxholm från 

Strålsnäs och cykelväg saknas på större delen av sträckan.  

2.2.4 Boxholm - Sommen 

Sträckan Boxholm – Sommen, det vill säga upptagningsområdet två kilometer från tågstationen i 

Boxholm inklusive tätorten Sommen, har cirka 900 innevånare och pendlingen över länsgräns, till 

och från Sommens tätort, i båda riktningar är totalt cirka 200 personer. Mellan de två tätorterna är 

det 1 gymnasieelev som går på gymnasieskola med regionalt intag i Östergötland och i Sommen är 

det 1 gymnasieelev som går i Linköping och 1 elev som går på gymnasieskola med regionalt intag i 

Östergötland. Det finns ingen gymnasieelev från Östergötland som går i Tranås kommun. Tittar 

man på befolkningspyramider så ser man att sträckan mellan Boxholm och Sommen sticker ut på 

så sätt att det finns relativt normalt antal barn i de yngre åldrarna men inga innevånare i 

gymnasieålder och mycket få unga vuxna. 
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2.3 Dagens trafik  

2.3.1 Tätortstrafik 

I Mjölby tätort finns det idag tre linjer och samt servicetrafik som inte är linjelagd (se Figur 5). De 
tre linjelagda linjerna är 354, 355 samt 356.  

 
Figur 5 Linjenät i Mjölby inklusive servicetrafik och Östgötapendeln 

Linje 354 har en rak och gen körväg från centrum till området Slomarp norr om E4 med 8 
dubbelturer om dagen koncentrerade i första hand till högtrafikperioden. Det var under veckorna 
40-43 hösten 2019 cirka 20 påstigande per dag där det var ungefär 7 vuxna, 1 senior och resten 
skolelever eller ungdomar. År 2019 reste det ungefär 2 personer i snitt per tur. 
Kostnadstäckningsgraden var 14 procent trots att linjen inte belastas med kostnaden för något 
fordon då turerna körs av fordon som huvudsakligen används för annan kollektivtrafik. 
 
Linje 355 är i första hand till för arbetspendling till Toyota men fyller också funktionen som 
matarlinje till Kungshögagymnasiet. Det största resandet står betalande med vuxenbiljett för och 
det reste 2019 ungefär 13 personer i snitt per tur. Linjen har 27 enkelturer. På morgonen går linjen 
i kvartstrafik från Resecentrum till Lundby utan linjelagd retur och efter klockan 8 går linjen i 
stället till Kungshögagymnasiet utan linjelagd retur. På eftermiddagen gäller det motsatta. 
Kostnadstäckningsgraden var 2019 30 procent med ett dimensionerande fordon. Om även returen 
skulle trafiksättas eller om linjen skulle förlängas skulle ytterligare ett fordon till krävas. 
 

http://www.regionostergotland.se/


www.regionostergotland.se  13 (25)  
 

Linje 356 är en ringlinje av servicekaraktär och har under åren krympt från tre större loopar till 
några mindre i centrum. Det var under veckorna 40-43 hösten 2019 cirka 11 påstigande per dag där 
det var ungefär 6 senior, 3 vuxna och 3 skolelever eller ungdomar. År 2019 reste det ungefär 2 
personer i snitt per tur och linjen hade totalt 3 turer. Kostnadstäckningsgraden var 2019 12 procent 
och då dimensionerande linjen inget fordon eftersom linjen går i lågtrafik mitt på dagen och därför 
kan merutnyttja andra fordon. 
 
Servistrafiken, ingår som tidigare nämnts, inte i denna utredning utan utreds parallellt i ett 
annat projekt för all servicetrafik Östergötlands tätorter. Orsaken till att denna utredning inte 
inväntar resultat från projektet för servicetrafik i tätorter är, dels att projektet inte förväntas 
resultera i så stora förändringar att det skulle påverka utfallet av denna utredning. Servicetrafiken 
täcker idag hela Mjölby tätort, beställs senast en timme innan avresa och kan beställas av alla. 
Samma biljetter gäller som i den linjelagda trafiken och man blir hämtad vid en uppsamlingsplats 
eller vid sin bostadsadress beroende på om man är färdtjänstbeviljad eller ej. 

2.3.2 Landsbygdstrafik 

I denna utredning ingår också landsbygdslinjen 653 som går mellan Mjölby och Mantorp samt 

landsbygdslinjen 655 som går mellan Mjölby och Boxholm, se Figur 6 nedan. 

 

Figur 6 Linje 653 Mantorp - Mjölby och linje 655 Mjölby - Boxholm – Sommen samt Östgötapendeln 
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Linje 653 har 8 turer som är utspridda under större delen av vardagen men ingen helgtrafik. De 

flesta reser med skolelevsbiljett. Antal resande per tur hölls uppe av arbetspendlare till Artex i 

Spångsholm innan fabriken brann ner i april 2019. Resande per tur då drygt 8 personer men sjönk 

därefter till cirka 5 personer. Det påverkar naturligtvis även kostnadstäckningsgraden där den 

utslagen på hela 2019 landar på 18 procent men fortsättningsvis, oaktat pandemins effekter, 

förväntas hamna lägre då fabriken idag är uppbyggd i Mjölby och det stora antalet arbetspendlare 

därför inte behöver nyttja linjen. I nuläget finns inga uppgifter om  när eventuell ny verksamhet 

startar i  Spångsholm samt dess omfattning.  

Linje 655 har 10 turer som är utspridda under större delen av dagen men ingen helgtrafik. Det är 

ungefär lika många betalande med vuxenbiljett som med skolelevsbiljett på linjen. Antalet resande 

per tur var 2019 cirka 9 men här skiljer det sig mycket om man tittar norr eller söder om Boxholm. 

Linjen fortsätter med 2 turer om dagen till Sommen efter Boxholm och där är det som mest är en 

vuxenbetalande resenär som pendlar från ytterkanten av Sommen in till Sommen. Jönköpings 

länstrafik körde fram till 2020 en dubbeltur som vände klockan 17:11 i Boxholm vilket möjliggjorde 

arbetspendling i båda riktningar, om än i mycket begränsad omfattning. Det var under 2019 cirka 

1-2 resande om dagen. När turen drogs in av Jönköpings länstrafik och anslutningarna bröts i ena 

riktningen mellan trafiken från Tranås och Boxholm inkom inga synpunkter. Förutom de 

påstigningar som sker i Mjölby och Boxholm sker de resterande till allra högsta del i Strålsnäs. I 

statistiken kan man även ana ett visst lokalt resande inom Boxholm och Mjölby. Linjen fyller därför 

många funktioner så som möjlighet till skol- och arbetspendling från Strålsnäs, komplement till 

tåget mellan Boxholm och Mjölby samt för vissa lokala resor inom Boxholm och Mjölby. 

Kostnadstäckningsgraden blir därför också högre än vad man annars skulle kunna förvänta sig av 

en parallell linje till pendeltåget och var 2019 cirka 28 procent 

Närtrafiken, ingår som tidigare nämnts, inte i denna utredning men finns i de områden som 

saknar linjelagd trafik på landsbygden. För resor utanför högtrafiktid, där linjelagd kollektivtrafik 

saknas, kan resor ske med närtrafiken. Om ett område har mycket få antal linjelagda turer kan 

även detta område får närtrafik. I detta utredningsområde har därför sträckan Boxholm – Sommen 

närtrafik idag. Närtrafik kan beställas till och från adresser som har längre än två kilometer till 

närmsta hållplats. Resenären måste ringa och beställa sin resa senast två timmar innan avgång. 

Närtrafikresor kan inte ske i högtrafik men har i stort sett alltid större/längre öppettider än vanlig 

linjelagd trafik på landsbygden. Närtrafiken har även kväll- och helgöppet.  
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2.3.3 Antal påstigande 

I Figur 7 nedan anges antalet påstigande för respektive linje under tidsperioden 2015 till 2019. 

Linje 354 till Slomarp och servicelinjen 356 har mycket få påstigande, även sett över tid, där linje 

354 har betydligt fler avgångar och ändå få resenärer. För linje 355 till Toyota och 

Kungshögaskolan kan man se ett ökat resande. För linje 653 syns ett ganska stabilt resande med 

undantag för år 2019 då fabriken i Spångsholm brann ner i april. Linje 655 till Boxholm har ett 

stabilt resande över tid men som varierar något år från år. 

 

Figur 7 Antal påstigande år 2015-2019 
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2.3.4 Trafikbokslut 2019 

Varje år görs ett trafikbokslut som visar hur trafiken gått under året. Berörda linjer redovisas i 

Tabell 1 nedan.  

Tabell 1 Trafikbokslut 2019 

Trafikbokslut 2019 354 355 356 653 655 

Antal resande per år 6000 81 000 3 000 22 000 44 000 

Antal turer 15 27 6 17 22 

Antal resande per tur 2 13 2 8 9 

Dimensionerande fordon 0 1 0 1 1 

Tidtabellskilometer 15 000 30 000 14 000 70 000 111 000 

Bruttokostnad 570 000 1 200 000 350 000 1 700 000 2 800 000 

Intäkter 80 000 420 000 50 000 300 000 800 000 

Nettokostnad 490 000 780 000 300 000 1 400 000 2 000 000 

Samhällsekonomi - 6 000 420 000 - 11 000 83 000 170 000 

Samhällsnytta 2 2 2 4 4 

Kostnadstäckningsgrad 14% 36% 12% 18% 28% 
 

Om linjerna studeras utifrån processen för kontinuerlig effektivisering av den avtalade linjetrafiken 

ser man att:  

Linje 354 har både låg kostnadstäckningsgrad, få resenärer samt en negativ samhällsnytta och 

liten betydelse för regional tillväxt. 

Linje 355 har relativt god kostnadstäckningsgrad, antal resande och samhällsnytta. 

Linje 356 har både låg kostnadstäckningsgrad, få resenärer samt en negativ samhällsnytta och 

liten betydelse för regional tillväxt. 

Linje 653 hade cirka 20% kostnadstäckningsgrad, cirka 10 påstigande per tur och en positiv 

samhällsnytta och betydelse för regional tillväxt innan fabriken brann i Spångsholm 2019. 

Analyseras påstigandestatistiken därefter ser man resandet sjunker till i snitt 5 påstigande per tur 

och därmed sjunker även kostnadstäckningsgraden betydligt. 

Linje 655 har ganska få resande per tur men eftersom linjen har förhållandevis många resenärer 

med vuxenbiljett för att vara en landsbygdslinje blir kostnadstäckningsgraden relativt god. 

Samhällsekonomin är positiv och linjen har stor betydelse för regional tillväxt.   
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3 Trafikförslag  

I följande avsnitt presenteras den övergripande förändringen följt av den valda trafiklösningen.  

3.1 Övergripande förändring 

Gällande tätortstrafiken föreslås tätortslinje 355 mellan Mjölby resecentrum och Lundby fortsätta 
som idag men med framtida förslag om förlängning till Viringe. Förlängningen föreslås genomföras 
när infrastrukturen förändras i och med Toyotas utbyggnad. Linje 354 föreslås dras in då resandet 
är för lågt, sannolikt på grund av kort avstånd och för hög restidskvot till centrum från Slomarp där 
då gång och cykel ofta blir ett mer attraktivt alternativ. Även servicelinjen 356 föreslås dras in på 
grund av lågt resande och då servicetrafiken i tätorten på ett bättre sätt anses möta målgruppens 
behov.   
 

I landsbygdstrafiken föreslås linje 655 förstärkas med helgtrafik. Linjen föreslås även kortas och 
Boxholms station föreslås bli ändhållplats i stället för som idag Sommen station. Detta då resandet 
på sträckan är väldigt låg. Linje 653 föreslås dras in på grund av lågt resande och för flertalet kort 
avstånd till Mantorp respektive Mjölby och där möjligheten att nyttja Östgötapendeln.   
För de som tidigare använt sig av linje 354, 356 samt 653 ersätts den linjelagda kollektivtrafiken 
med servicetrafik respektive närtrafik.   
  
Som helhet bedöms medborgare i Mjölby och Boxholm fortsatt ha en god tillgång till kollektivtrafik 
trots de föreslagna förändringarna. Östgötapendeln, ökad kollektivtrafik till Ödeshög och 
Väderstad, linje 355 till Toyota/Lundby tillsammans med när- och servicetrafik bedöms ge en bra 
grund för ett ökat kollektiv resande i kommunerna. 
 

Utredningen slutsatser föreslås genomföras dels december 2022och dels sommaren 2024. I Figur 8 

nedan ses trafikförslaget i dess helhet. 

  

Figur 8 Trafikförslag Mjölby 

Bruttokostnaden för linje 355 och 655 bedöms vara densamma som idag då linje 355 inte förändras 
och linje 655 ökade turutbud balanseras av indragningen av trafiken till Sommen.  
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3.2 Trafikförslagets koppling till kommunernas utvecklingsplaner 

Kommunen har muntligt delat sina utvecklingsplaner för Mjölby stad i kommande översiktsplan 

och under den tioårsperiod som denna utredning sträcker sig ingår villatomter i ytterkanten av 

tätorten och förtätning i centrala lägen. Med det underlaget som grund är bedömningen att 

nybyggnationen inte genererar tillräckligt resandeunderlag för ny linjelagd kollektivtrafik. Under 

kommande tio år har dock infrastrukturförändringar identifierats som påkallar behov av förändrad 

linjedragning. Den ena större infrastrukturförändringen är kopplad till Toyotas expansion och 

påverkar linje 355 och den andra infrastrukturförändringen är kopplad till ny placering av 

Resecentrum väster om järnvägen och påverkar linje 655. 

Kopplat till Boxholms utvecklingsplaner för Strålsnäs innehåller förslaget utökad trafik för orten 

och bekräftar önskemålet om en pendlarparkering i norra delen av Strålsnäs vid riksväg 32. 

Förslaget innehåller även bibehållen trafik till Hjortstigen kopplat till kommunens planer på 

förtätad bostadsbebyggelse längs östra sidan av Svartån. 

I utredningen har utgångspunkten varit funktionella samband och inte administrativa gränser. 

Sommens funktionella samband norrut mot Östergötland har inte funnits tillräckligt för att 

motivera trafik. Sommen blir fortsatt trafikförsörjt mot sin huvudort Tranås av Jönköpings 

länstrafik för vidare resa med tåg norrut med Östgötapendeln.  

3.3 Tätortstrafik 

3.3.1 Linje 354  

Förslaget innebär att linje 354 dras in på grund av få resande trots förhållandevis många turer i 

relation till befolkningsunderlaget. Närheten till centrum och skolor med goda gång- och 

cykelvägar möjliggör andra hållbara resalternativ som ofta dessutom innebär kortare restid. Den 

resenärsgrupp som har svårt att förflytta sig till fots eller med cykel hänvisas till servicetrafiken 

som redan idag finns i området. Endast en resenär om dagen reser med seniorbiljett på linjen. 

3.3.1.1 Övriga utvärderade alternativ 

3.3.1.1.1 Minska antalet hållplatser 

Alternativa åtgärder för att öka linjens attraktivitet har testats så som att minska antalet 

hållplatser. Linjen har följande hållplatser: Lycketorp, Geologivägen, Glaciärvägen, Hultvägen, 

Egeby, Kyrkogården, Skänningevägen, Mjölby centrum, Kyrkan, Järnvägsparken och Mjölby 

resecentrum. 

• Hållplats Mjölby resecentrum är starthållplats för linjen med 8 påstigande och bör därför 
vara kvar. 

• Hållplats Järnvägsparken har inga påstigande och bör, då den ligger mycket nära Mjölby 
Resecentrum, inte angöras. Då nyttjandes av hållplatsen är lågt sparas ingen restid på en 

eventuell förändring.  

• Hållplats Kyrkan, Mjölby centrum och Skänningevägen ligger alla nära varandra. Kyrkan 

har 1 påstigande per dag, Mjölby centrum har 2 påstigande per dag och Skänningevägen 

har 1 påstigande per dag. Eftersom Mjölby centrum ligger mest strategiskt föreslås den 

ligga kvar och de andra hållplatserna tas bort. 

• Hållplats Kyrkogården har 2 påstigande per dag och ligger när hållplats Egeby med tre 
påstigande. Hållplats Egeby föreslås vara kvar då avståndet till närliggande arbetsplatser 

annars skulle öka och minska attraktiviteten. Resande till kyrkogården som har svårt att gå 

längre sträckor hänvisas i stället till servicetrafiken. 
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• Hållplats Hultvägen, Glaciärvägen och Geologivägen ligger alla nära varandra och hållplats 

Hultvägen och Geologivägen, både med 2 resande per dag, dras in till förmån för 

hållplats Glaciärvägen med 1 resenärer som då skulle bli var. 

• Lycketorp har 1 påstigande per dag men är vändhållplats och borde således inte dras in 
eftersom bussen ändå måste angöra hållplatsen. 

Restiden på sträckan i högtrafik är 10 minuter med buss och enligt Googlemaps 6 min med bil. För 

att säkerställa att bussen inte blir försenad behövs en extra marginal på 2 minuter jämfört med bil. 

Kvar är 2 minuter för att angöra de 9 hållplatserna, då start och sluthållplats inte behöver ingå 

denna beräkning. Om 6 av 9 hållplatser dras in kan en besparing som mest göras på halva tiden 

vilket blir 1 min. Bedömningen har gjorts att 1 minuts minskad restid inte minskar restidskvoten 

jämfört med gång, cykel eller bil i den utsträckningen att det förändrar antalet resenärer. 

3.3.1.1.2 Öka antal turer 

Att öka antalet turer för att öka attraktiviteten har inte bedömts ge så många resenärer att 

kostnadstäckningsgraden skulle öka, utan skulle då i stället sannolikt minska. Nedan följer ett 

teoretiskt resonemang kring resandepotential: 

➢ För att titta på resandeunderlaget så kan man utgå från att Slomarp har 1000 innevånare (i 

verkligheten cirka 780 norr om E4:an).  

➢ Enligt rikssnitt kan man anta att 60% av dessa är i arbets- och studieför ålder vilket blir 600 

personer. Rikssnittet anger också att cirka 75% av dessa faktiskt arbetar eller studerar, 

vilket ger 450 personer.  

➢ Om man antar att 75% av dessa arbetar eller studerar utanför Slomarp och reser varje dag 

blir det 337 resor från Slomarp.  

➢ Om 75% av dessa reser in mot Mjölby blir det 253 personer.  

➢ Om 25% av dessa reser under högtrafiktimmen blir det 63 resor in mot Mjölby från 

Slomarp.  

➢ Om kollektivtrafiken har 20% marknadsandel av det totala resandet blir det 12 personer 

som reser i samma riktning under högtrafiktimmen. Resandeunderlaget är alltså 12 

personer om vid timmestrafik och 6 personer vid halvtimmestrafik.  

Linje 354 har idag timmestrafik på morgon och eftermiddag och det går totalt på 6 personer norr 

om E4:an. Om linjen istället skulle få halvtimmestrafik är det inte troligt, enligt beräkningen ovan, 

att resandeunderlaget skulle öka i någon nämnvärd utsträckning och kostnadstäckningsgraden 

därmed halveras. 

3.3.1.1.3 Ökade informations- och marknadsinsatser 

Kopplat till resonemanget ovan så skulle ökade informations- och marknadsinsatser inte öka 

antalet resande i större omfattning då underlaget från början är för litet. 

3.3.1.1.4 Ändrad linjeföring 

Eftersom linjen inte dimensionerar ett eget fordon utan använder fordon som är lediga i annan 

kollektivtrafik så går det inte att förlänga linjen utan att ytterligare fordon krävs.  

3.3.2 Linje 355  

Förslaget innebär att linje 355 fortsätter enligt dagens linjedragning och turutbud så länge 

befintliga körvägar är möjliga. Det förutsätter dock att restiderna inte förlängs på grund av till 

exempel framkomlighetsproblem.  
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3.3.2.1 Fortsatt utredning 

Då Toyota expanderar över Truckgatan behöver körvägen förändras. Utredningen föreslår då att 

linjen förlängs till Viringe med möjlig reglerhållplats vid informationstavlan direkt efter 

Potatisrondellen, se Figur 9 nedan. Förslaget måste dock utredas vidare tillsammans med Mjölby 

kommun när tidpunkt för Toyotas expansion är känd. 

 

Figur 9 Trafikförslag för linje 355 år 2024 samt i framtiden 

Förlängning av linjen kommer innebära ytterligare ett dimensionerande fordon för att kunna 

erbjuda samma turutbud men möjliggör samtidigt tidtabellslagda turer i båda riktningar. Hållplats 

Kungshögaskolan dras in vid förlängning till Viringe. Resenärerna hänvisas då i stället till hållplats 

Ryttarhagsvägen 400meter bort respektive Odengatan 600 meter bort alternativt en transport med 

gång eller cykel den dryga kilometern till Resecentrum. Hållplats Odengatan behöver då, om inte 

innan, ökad säkerhet och höjd standard.   

3.3.3 Linje 356  

Förslaget innebär att servicelinje 356 dras in på grund av lågt resande och då servicetrafiken i 
tätorten på ett bättre sätt anses möta målgruppens behov.   

3.3.3.1 Övriga utvärderade alternativ 

Linjens upplägg med många hållplatser och öglor är inte tillräckligt attraktiv för någon 
resenärsgrupp. Om linjen i stället skulle få rakare linjeföring och färre hållplatser skulle 
attraktiviteten för de resenärer som har svårt att gå längre sträckor minska och ett idag redan få 
antal resande ur denna kategori skulle bli ännu färre och i stället hänvisas till servicetrafiken. 
Upplägget med rakare linjesträckning och färre hållplatser skulle å andra sidan attrahera andra 
kundgrupper. Resandeunderlaget och väntetiden tillsammans med restiden till önskad målpunkt 
bedöms dock tillsammans inte skapa tillräckligt många resenärer för att det ska vara 
samhällsekonomiskt försvarbart att införa en sådan trafik utan de resenärerna hänvisas i stället till 
gång eller cykel alternativt andra linjelagda linjer som passerar området.  
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3.4 Landsbygdstrafik 

3.4.1 Linje 653  

Förslaget innebär att linje 653 dras in på grund av få resande och låg möjlighet till ökat resande då 
kommunen inte har några större utvecklingsplaner utanför Mantorp. Resande hänvisas till 
närtrafiken samt de goda gång- och cykelvägarna. 

Vid en första anblick kan de tyckas märkligt att linjen, med ungefär samma antal turer, har 18% 
kostnadstäckningsgrad och hälften så många resande som linje 655 mellan Mjölby och Boxholm 
med 28% kostnadstäckningsgrad. Båda linjerna har parallellt pendeltåg och sträckan mellan 
Mantorp och Mjölby fler potentiella resenärer. Orsaken får nog anses vara restidskvoten. Om man 
vill åka buss måste man först gå till busshållplatsen, vänta på bussen, åka bussen och 
avslutningsvis gå från busshållplatsen dit man ska. Om man i stället cyklar eller tar bilen så 
minskar restiden stort på så här korta sträckor som 4 kilometer mellan till exempel Sya och 
Mantorp. Om det dessutom finns goda gång- och cykelvägar och gratis eller billig parkering så är 
incitamentet för att använda kollektivtrafiken ännu lägre. Mellan Strålsnäs och Mjölby finns inga 
gång och cykelvägar och avståndet är också längre vilket ger en lägre restidskvot för 
kollektivtrafiken på denna sträcka. 

Förutom ökad bebyggelse inom två kilometer från Mjölby och Mantorps stationer har endast ett 

antal villatomter i Sya presenterats som tillkommande resandeunderlag de närmaste 10 åren. Vid 

kommande exploatering som skulle kunna ge tillräckligt resandeunderlag för en linjelagd linje får 

ny prövning ske.  

Linjen hade innan 2016 fler turer under vardagar samt helgtrafik och 11 procent 

kostnadstäckningsgrad. Vid den utredning som då gjordes valde man att dra in fyra dubbelturer 

samt helgtrafiken. Kostnadstäckningsgraden ökade till över 20% men sjönk igen då resandet 

minskade i samband med branden av fabriken i Spångsholm, se Tabell 2.  

Tabell 2 Trafikbokslut linje 653 år 2017-2019 

Trafikbokslut  2017 2018 2019 

Antal resande per år 30 000 29 000 22 000 

Antal turer 17 m-f 17 m-f 17 m-f 

Dimensionerande fordon 1 1 1 

Antal resande per tur 9 8 8 

Linjens typlängd  16km 17km 16km 

Bruttokostnad 1 615 000kr  1 702 000kr 1 728 000kr 

Intäkter 358 000kr 365 000kr 305 000kr 

Nettokostnad 1 257 000kr  1 337 000kr 1 423 000kr 

Samhällsekonomi 225 000kr  132 000kr 83 000kr 

Samhällsnytta 4 4 4 

Kostnadstäckningsgrad 22% 21% 18% 
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3.4.1.1 Övriga utvärderade alternativ 

Alternativet att öka antalet turer bedöms inte heller ge önskad effekt då linjen hade fler turer innan 

år 2016 vilket endast resulterade i lägre kostnadstäckningsgrad.   

Att dra in ett antal hållplatser på en linje ökar dess attraktivitet. Men enligt resonemanget ovan för 

linje 354 så minskar inte restiden i så stor utsträckning att det markant ökar 

kostnadstäckningsgraden.  

Ändrad linjesträckning, som därmed också minskar restid och även kostanden för linjen, bidrar till 

att öka en linjes attraktivitet och kostnadstäckningsgrad. Det förutsätter dock att andra 

transportmedel inte har betydligt bättre restidskvot för den målgrupp som gynnas av förändringen. 

 Om man till exempel skulle köra endast Mjölby – Sya – Mantorp så är det i första hand de som bor 

i Sya och som vill resa i riktning mot Mantorp som skulle vinna på förändringen då de som bor i 

Mantorp eller Mjölby har tåget som betydligt snabbare och frekventare alternativ.  Enligt 

resonemang ovan för denna linje om konkurrerande bil, tåg, gång och cykel i förhållande till den 

korta sträckan och de få antal personer som skulle gynnas av förslaget så anses inte heller detta 

alternativ ge tillräcklig effekt.  

Ett potentiellt sätt att ökandet är marknads- och informationsinsatser. Dock, då linjen funnits 

länge så borde den vara väl känd så anses det föga troligt att sådana åtgärder ökat resandet 

nämnvärt. Samma slutsats gäller för kommande period och har därför bedömts ha för låg effekt.  

3.4.1.1.1 Linje 655  

Förslaget innebär att linje 655 behåller sin nuvarande sträckning mellan Mjölby Resecentrum och 

Boxholms station. Linjen fortsätter därefter inte till Sommen utan dras in på grund av få resande. 

Då många reser med linjen från hållplatser inom Boxholms tätort behålls nuvarande sträckning 
men ett antal hållplatser med mycket få påstigande dras in för att minska restiden. En hållplats, 
Dalgårdsgatan, har idag fler än 20 påstigande men håller inte godkänd standard och föreslås därför 
rustas upp för att öka attraktiviteten, se Bilaga. Även för sträckan Boxholm – Mjölby föreslås ett 
antal hållplatser dras in för att minska restiden och resande hänvisas till närliggande hållplatser. I 
Mjölby föreslås inga hållplats- eller körvägsförändringar. Den dag Resecentrum flyttas till västra 
sidan om ån föreslås dock att linjen går via Järnvägsgatan till Resecentrum vilket innebär att en ny 
hållplats behöver skapas direkt öster om korsningen Smålandsvägen/Järnvägsgatan som 
ersättning för dagens hållplats Smålandsgatan. 

Linjen saknar idag helgtrafik och planeras få cirka fyra turer lördag som söndag. Under vardagen 
tillkommer någon enstaka tur. Avgångs- och restiderna förväntas bli ungefär desamma som idag, 
se Bilaga. 
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4 Måluppfyllnad 

4.1 Regionalt utvecklingsprogram 

Östgötapendeln är den kollektivtrafik som i störst utsträckning konkurrerar med bilen och som har 

flest nöjda kunder. Därför väljer Östgötatrafiken att fokusera stor del av sina resurser till 

pendeltåget. Mjölby kommun har många orter som trafikförsörjs av pendeltåget. Resandet i den 

parallella busstrafiken mellan orterna är i de flesta fallen svagt.  

I rapporten föreslås två hållplatser få ökad standard, en i Mjölby och en i Boxholm. Då kommer 

samtliga hållplatser i kommunerna med fler än 20 påstigande vara tillgänglighetsanpassade. Totalt 

föreslås 70 hållplatser sluta trafikeras på grund av indragen kollektivtrafik, närhet till annan 

hållplats eller få påstigande till och med 2024. Tre hållplatser föreslås byggas när 

trafikförändringar genomförts efter 2024, två i Mjölby kommun och en i Boxholms kommun, se 

Bilaga. 

4.2 Effektberäkning 

4.2.1 Resande med olika trafiktyper 

Resandeutvecklingen är svår att bedöma men under förutsättning att de resenärer som valt att inte 

åka kollektivt under pandemin återkommit kan man anta att resandet med linje 655 ökar något till 

följd av helgtrafiken. Resande med linje 355 förväntas inte förändras i stor utsträckning då de färre 

resor som genereras av tjänstemän som jobbar hemma mer uppvägs av Toyotas totala 

expansionsplaner med fler anställda.  

Då endast cirka 5 procent av de som reser med linje 354 är seniorer uppskattas överflyttningen till 

servicetrafiken inte vara så stor. Däremot är cirka 50 procent av resenärerna på ringlinje 356 

seniorer så de är sannolikt att en nedläggning av den linjen genererar fler serviceresenärer. I 

faktiska siffror rör det sig om cirka 1 senior om dagen för linje 354 och cirka 5 resenärer om dagen 

för linje 356. 

De resenärer som bor mer än 2 kilometer från Mantorp eller en hållplats i Mjölby på linje 653 

erbjuds i stället närtrafik. Ett antal hållplatser har dragits in på sträckan Mjölby – Boxholm för att 

öka linjens attraktivitet. De boende i området som då får mer än 2 kilometer till närmsta hållplats 

erbjuds i stället servicetrafik. Sträckan Mjölby – Boxholm – Sommen, där linje 655 går idag, har 

redan närtrafik på grund av få antal linjelagda turer.  

Nedan presenteras hur många som bor i områden som får närtrafik i stället för linjelagd 

kollektivtrafik. Siffrorna är tagna från SCB, 2020 års data och antalet gymnasieleverna som 

redovisas är de som är antagna år 2017–2020. I Tabell 3 nedan redovisas antalet som går får 

linjelagd trafik till närtrafik. 

 

Tabell 3 Antal innevånare på berörda sträckor som får närtrafik 

Områden med omnjed som får närtrafik  Totalbefolkning Gymnasieelever Förvärvsarbetande över 16 år 

Mantorp – Mjölby 1600 45 800 

Mjölby – Boxholm 5 1 0 

http://www.regionostergotland.se/


www.regionostergotland.se  24 (25)  
 

4.2.2 Kilometerproduktion, bruttokostnad och nettokostnad per påstigande 

Kilometerproduktionen kommer på helheten minska. 2020 var kilometerproduktionen 240 000 

kilometer och 2024 beräknas kilometerproduktionen bli 150 000 kilometer vilket innebär att 

bruttokostnaderna sjunker från cirka 6,4 miljoner 2020 till cirka 3,8 miljoner 2024 för området.  

Då linje 355 har lika många turer som kilometer år 2024 som idag och resandet inte förutspås 

ändras förväntas alla värden var konstanta för linjen.  

För linje 655 beräknas kilometerproduktion öka från 110 000 kilometer till 120 000 kilometer per 

år på grund av den tillkommande helgtrafiken. Utökningen av trafiken förväntas generera något 

fler resenärer, samtidigt som de ökade drivmedelskostnaderna innebär att trafikkostnaderna 

sannolikt kommer öka, såväl i pågående som i kommande trafikavtal.   
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5 Genomförandeplan  

5.1 Nytt trafikupplägg 

Trafikförändringarna föreslås genomföras i två steg. Linje 655 föreslås få helgtrafik samtidigt som 
delsträckan Sommen - Boxholm föreslås utgå från och med december 2022. Även linje 356 föreslås 
utgå från december 2022. Förändringarna innebär för många längs linje 655 en förbättring och för 
få en försämring. Servicetrafiken bedöms vara ett fullgott alternativ till linje 356 och fyller 
målgruppens behov. 

Förändringarna på linje 354 samt 653 påverkar fler antal resenärer samt även antal fordon och bör 
därmed genomföras i samband nytt trafikavtal från juni 2024. Linje 355 behåller dagens 
linjedragning tills infrastrukturen, på grund av Toyotas planerade expansion, tvingar fram en 
förändring. Tät dialog behöver ske mellan Östgötatrafiken och Mjölby kommun gällande tidpunkt 
och fortsatt utredning gällande mest lämpad trafiklösning. 

Närtrafikzonerna kommer uppdateras av Östgötatrafiken i samband med respektive 
trafikförändring. 

Inför trafikförändringarna bör Östgötatrafiken tillsammans med Mjölby och Boxholm kommun 
genomföra informationskampanjer.  

5.2 Infrastruktur 

De föreslagna hållplatsupprustningarna behöver studeras vidare tillsammans med Mjölby och 

Boxholm kommun samt Trafikverket. Nybyggnation av hållplatserna Viringe och Smålandsvägen 

sker vid behov i nära samarbete med Mjölby kommun i takt med kommande stadsutveckling. 

I samband med att riksväg 32 får 2+1 standard ser Boxholms kommun och Östgötatrafiken ett 

behov av att tillsammans med Trafikverket utveckla en bytespunkt vid Strålsnäs norra infart. 

5.3 Utvärdering av måluppfyllnad 

Samtliga mål kommer att följas upp år 2027 för att säkerställa att trafikeringsförslaget är i linje 

med de uppsatta målen. Även de stråk som slutar trafikeras ska analyseras för att se om underlaget 

ökat i den utsträckning att kollektivtrafik åter skulle vara aktuellt. 
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1 Statistik  

I följande avsnitt beskrivs utbud och resandestatistik för linje 354, 355, 356, 653 samt 655. Alla 

linjer har endast trafik under vardagar och därför visas endast snittpåstigande för vardagar. 

De hållplatser som har mindre än en påstigande per dag i snitt redovisas inte i statistiken. 

Påstigandestatistiken som presenteras är hämtad från resande under veckorna 40-43 2019 

innan pandemin Covid-19 bröt ut i Sverige.  

1.1 Linje 354 Resecentrum – Lycketorp 

1.1.1 Utbud  

Linjen har 8 turer måndag till fredag, se Figur 1 nedan.   

 

Figur 1 Linje 354 tidtabell 

1.1.2 Påstigandestatistik 

I Tabell 1 354 påstigandestatistik nedan presenteras snittpåstigning för linje 354.  

Tabell 1 354 påstigandestatistik 

Hållplats Snittpåstigande per vardag 
Mjölby resecentrum 8 
Egeby Mjölby 3 
Hultvägen Mjölby 2 
Mjölby centrum 2 
Kyrkogården Mjölby 2 
Geologivägen 2 
Kyrkan 1 
Skänningevägen Mjölby 1 
Glaciärvägen 1 
Lycketorp 1 
Totalt 20 
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Biljettkategorierna för de resande fördelar sig enligt Figur 2 nedan. 

 

Figur 2 Linje 354 påstigandekategori 

1.2 Linje 355 Resecentrum – Lundby - Kungshögaskolan 

1.2.1 Utbud  

Linjen har 15 turer måndag till fredag, se Figur 3 nedan.   

 

Figur 3 Linje 355 tidtabell 
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1.2.2 Påstigandestatistik 

I Tabell 2 nedan presenteras snittpåstigningar för linje 355.  

Tabell 2 Linje 355 påstigandestatistik 

Hållplats Snittpåstigande per vardag 
Mjölby resecentrum 201 
Lundby industriområde 98 
Kungshögaskolan 23 
Odengatan 22 
Lockarpsgatan 9 
Lundbyskolan 5 
Totalt 357 

 

Biljettkategorierna för de resande fördelar sig enligt Figur 4 nedan. 

 

Figur 4 Linje 355 påstigandekategori 
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1.3 Linje 356 Servicelinje Mjölby 

1.3.1 Utbud  

Linjen har 3 turer måndag till fredag, se Figur 5 nedan. 

 

Figur 5 Linje 356 tidtabell 

1.3.2 Påstigandestatistik 

I Tabell 3 nedan presenteras snittpåstigningar för linje 356.  

Tabell 3 Linje 356 påstigandestatistik 

Hållplats Snittpåstigande per vardag 
Mjölby resecentrum 3 
Mjölby centrum 2 
Tunet 2 
Folkungaplan 1 
Slomarps gård 1 
Totalt 9 

 

Biljettkategorierna för de resande fördelar sig enligt Figur 6 nedan. 
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Figur 6 Linje 356 påstigandekategori 

1.4 Linje 653 Mjölby – Mantorp 

1.4.1 Utbud  

Linjen har 8 turer måndag till fredag, se Figur 7 nedan.   

 

Figur 7 Linje 653 tidtabell 
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1.4.2 Påstigandestatistik 

I Tabell 4 nedan presenteras snittpåstigningar för linje 653 nedan.  

Tabell 4 Linje 653 påstigandestatistik 

Hållplats Snittpåstigande per vardag 
Mjölby resecentrum 18 
Mantorps station 13 
Kungshögaskolan 8 
Sya station 6 
Mantorps centrum 5 
Veta skola 4 
Svängen Spångsholm 4 
Björnlund 4 
Mjölby centrum 3 
Järnvägsparken Mjölby 3 
Lövskogsvägen 3 
Tranbärsstigen 2 
Spångsholms bruk 2 
Trumpetarevägen 2 
Mantorp köpcenter 2 
Tunet 1 
Svås 1 
Skördevägen Mantorp 1 
Grönlund Mjölby 1 
Bilgodsterminalen 1 
Gula huset 1 
Kyrkan 1 
Totalt 84 

 

Biljettkategorierna för de resande fördelar sig enligt Figur 8 nedan. 

 

Figur 8 Linje 653 påstigandekategori 
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1.5 Linje 655 Mjölby – Boxholm - Sommen 

1.5.1 Utbud  

Linjen har 9 turer måndag till fredag, se Figur 9 nedan.   

 

Figur 9 Linje 655 tidtabell 

1.5.2 Påstigandestatistik 

I Tabell 5 nedan presenteras snittpåstigningar för linje 655 nedan.  

Tabell 5 Linje 655 påstigandestatistik 

Hållplats Snittpåstigande per vardag 
Mjölby resecentrum 32 
Boxholms station 21 
Dalgårdsgatan 20 
Strålsnäs station 19 
Parketten Boxholm 16 
Mjölby centrum 15 
Boxholms centrum 9 
Ingmarstorp 7 
Kyrkan 7 
Hälsovårdcentralen 7 
Vårdcentralen Mjölby 7 
Hjortstigen 7 
Smålandsvägen 4 
Lundbybadet 3 
Bjurdalsvägen 2 
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Linneberg 2 
Tjädervägen 2 
Öringe 2 
Bärbäck 2 
Kungshögaskolan 2 
Bleckenstad 1 
Viken 1 
Järnvägsparken Mjölby 1 
Söderleden 1 
Lindstigen 1 
Hulterstad 1 
Tempelberget 1 
Totalt 190 

 

Biljettkategorierna för de resande fördelar sig enligt Figur 10 nedan. 

 

Figur 10 Linje 655 påstigandekategori 
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2 Infrastruktur  

I följande avsnitt beskrivs hållplatser som Östgötatrafiken föreslår utvecklas, vidmakthålls 

respektive för nedläggning. Viktigt att tillägga är att fortsatt dialog bör ske med Mjölby och 

Boxholms kommuner samt Trafikverket gällande hållplatsbilden, nedan följer endast ett första 

förslag på åtgärder.  

Enligt det regionala målet ska andelen tillgänglighetsanpassade hållplatser i stomtrafiken eller 

som har 20 påstigande eller fler per dag uppgå till 100 procent år 2030.  

2.1 Mjölby kommun 

2.1.1 Hållplatser med godkänd standard  

Följande 2 hållplatser behöver inte åtgärdas utan uppfyller dagens behov enligt RTP-målen. 

Antalet påstigande gäller för alla passerande linjer. Se Tabell 6 nedan. 

Tabell 6 Hållplatser med godkänd standard, Mjölby kommun 

Kommun Väghållare Hållplatsnamn Snittpåstigande 

Mjölbyu Kommun Mjölby resecentrum 261 (Exkl 663, 664, 665, 681) 

Mjölby Kommun Lundby industriområde 104 

 

2.1.2 Hållplats som föreslås få åtgärder  

Odengatan har idag ca 20 påstigande och fler kommer använda hållplatsen när hållplats 

Kungshögaskolan tas bort. Östgötatrafiken ser därför ett behov att höja trafiksäkerheten på 

hållplatsen då övergångställe saknas samt göra den tillgänglighetsanpassad. Antalet 

påstigande gäller för alla passerande linjer. Se Tabell 7 nedan. 

Tabell 7 Hållplatser som föreslås få åtgärder - Mjölby kommun 

Kommun Väghållare Hållplatsnamn Antal snittpåstigande 

Mjölby Kommun Odengatan 20 

 

2.1.3 Hållplats som behåller dagens standard 

Följande hållplats är inte tillgänglighetsanpassad och behöver inte heller vara det enligt de 

regionala målen eftersom hållplatsen har färre än 20 påstigande per dag och tillhör inte 

stomlinjenätet, se Tabell 8 nedan. Hållplatsen har idag mycket få påstigande men får vara 

kvar då den ligger i närheten av växande bebyggelse. 

Tabell 8 Hållplats som behåller dagens standard - Mjölby kommun 

Kommun Väghållare Hållplatsnamn Snittpåstigande 

Boxholm Kommun Sörby 0 
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2.1.4 Hållplatser som slutar trafikeras december 2022 

Enligt förslaget ska linje 356 sluta trafikeras helt i december 2022 och följande 23 hållplatser 

kommer därför sluta trafikeras, se Tabell 9 nedan. Även linje 655 får justeringar i december 

2022 och hållplatsindragningar sker därför i samband med detta på sträckan på grund av få 

påstigande. 

Tabell 9 Hållplatser som slutar trafikeras december 2022 

Kommun Väghållare Hållplatsnamn Anledning  Snittpåstigande 

Mjölby  Kommun Skogsvägen Linje 356 dras in  0 

Mjölby  Kommun Edlundsgatan Linje 356 dras in  0 

Mjölby  Kommun Parkgatan Linje 356 dras in  0 

Mjölby  Kommun Vifolkagatan Linje 356 dras in  0 

Mjölby  Kommun Finnstugatan Linje 356 dras in  0 

Mjölby  Kommun Boken Linje 356 dras in  0 

Mjölby  Kommun Sörbygatan Linje 356 dras in  0 

Mjölby  Kommun Folkungaplan Linje 356 dras in  1 

Mjölby  Kommun Kungshögahemmet Linje 356 dras in  0 

Mjölby  Enskild Slomarps gård Linje 356 dras in  1 

Mjölby  Kommun Lagmansskolan Linje 356 dras in  0 

Mjölby  Kommun Ljungkullevägen Linje 356 dras in  0 

Mjölby  Kommun Grusgatan Linje 356 dras in  0 

Mjölby  Kommun Prästgårdsgärdet Linje 356 dras in  0 

Mjölby  Kommun Prästgårdsliden Linje 356 dras in  0 

Mjölby  Kommun Folkungagatan Linje 356 dras in  0 

Mjölby  Kommun Mårtensgatan Linje 356 dras in  0 

Mjölby  Kommun Ekgatan 19 Linje 356 dras in  0 

Mjölby  Kommun Stadshuset Linje 356 dras in  0 

Mjölby  Kommun Knuten Linje 356 dras in  0 

Mjölby  Kommun Hargsvägen Linje 356 dras in  0 

Mjölby  Trafikverket Lövsberg Få påstigande  0 

Mjölby  Trafikverket Hulterstad Få påstigande 0 

 

2.1.5 Hållplatser som slutar trafikeras juni 2024 

Enligt förslaget ska linje 354 samt 653 upphöra i juni 2024. Följande 33 hållplatser kommer 

därmed att sluta trafikeras av dessa linjer i samband med detta, se Tabell 10 nedan.  

Tabell 10 Hållplatser som slutar trafikeras juni 2024 

Kommun Väghållare Hållplatsnamn Anledning  Snittpåstigande 

Mjölby  Kommun Geologivägen Linjen dras in  2 

Mjölby  Kommun Glaciärvägen Linjen dras in  1 

Mjölby  Kommun Bilgodsterminalen Linjen dras in  1 

Mjölby  Kommun Vifolkavallen Linjen dras in  0 

Mjölby  Kommun Parketten Linjen dras in  0 

Mjölby  Enskild Mantorp köpcenter Linjen dras in  2 

Mjölby  Kommun Vifolkagården Linjen dras in  0 

Mjölby  Kommun Trumpetarevägen Linjen dras in  2 

Mjölby  Trafikverket Lövskogsvägen Linjen dras in  3 

Mjölby  Trafikverket Tranbärsstigen Linjen dras in  2 

Mjölby  Enskild Veta skola Linjen dras in  4 

Mjölby  Trafikverket Björnlund Linjen dras in  4 

Mjölby  Trafikverket Svängen Linjen dras in  4 
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Mjölby  Trafikverket Svås Linjen dras in  1 

Mjölby  Trafikverket Berga Linjen dras in  0 

Mjölby  Trafikverket Grönlund Linjen dras in  1 

Mjölby  Trafikverket Albacken Linjen dras in  0 

Mjölby  Trafikverket Gula huset Linjen dras in  1 

Mjölby  Trafikverket Spångsholms bruk Linjen dras in  2 

Mjölby  Trafikverket Sya station Linjen dras in  6 

Mjölby  Trafikverket Skördevägen Linjen dras in  1 

Mjölby  Enskild Lycketorp Linjen dras in  1 

Mjölby  Kommun Mantorps centrum Linjen dras in  5 

Mjölby  Kommun Mantorps station Linjen dras in  13 

Mjölby  Kommun Egeby Linjen dras in  3 

Mjölby  Kommun Kyrkogården Linjen dras in  2 

Mjölby  Kommun Skänningevägen Linjen dras in  1 

Mjölby  Kommun Hultvägen Linjen dras in  2 

Mjölby  Kommun Järnvägsparken Linjen dras in  4 (Exkl 663, 664, 665, 681) 

Mjölby  Kommun Tunet Linjen dras in  4 (Exkl 663, 664, 665) 

Mjölby  Kommun Hertig Johan Linjen dras in  0 

Mjölby  Kommun Dackeplan Linje 665 fortsätter trafikera 1 (Exkl 663, 664, 665) 

Mjölby  Kommun Ryttarhagsvägen Linje 665 fortsätter trafikera 0 (Exkl 663, 664, 665) 

 

2.1.6 Hållplatser som slutar trafikeras efter 2024 

När Toyota växer över Truckgatan föreslås linje 355 dras till Viringe i stället för nuvarande 

sträckning. Följande 4 hållplatser föreslås då dras in, se Tabell 11 nedan. 

Tabell 11 Hållplatser som slutar trafikeras efter 2024 

Kommun Väghållare Hållplatsnamn Snittpåstigande 

Mjölby  Kommun Lundbyskolan 5 

Mjölby  Kommun Hallevadsgatan 0 

Mjölby  Kommun Lockarpsgatan 9 

Mjölby Kommun Kungshögaskolan 32 (exkl 663, 664, 665) 

 

När resecentrum flyttar till västra sidan av järnvägen bör linje 655 gå via Järnvägsgatan 

istället för Smålandsvägen. Följande 5 hållplatser föreslås då sluta trafikeras, se Tabell 12 

nedan. 

Tabell 12 Hållplatser som föreslås sluta trafikeras vid flytt av resecentrum 

Kommun Väghållare Hållplatsnamn Snittpåstigande 

Mjölby  Kommun Mjölby centrum 22 (exkl 663, 664,665, 681) 

Mjölby  Kommun Kyrkan 8 (exkl 663, 664,665, 681) 

Mjölby  Kommun Vårdcentralen Mjölby 14 (exkl 663, 664,665, 681) 

Mjölby Kommun Lundbybadet 3 (exkl 663, 664,665, 681) 

Mjölby Kommun Smålandsvägen 4 (exkl 663, 664,665, 681) 

 

2.1.7 Behov av nya hållplatser  

När linje 355 dras till Viringe behövs en ny hållplats som också kan fungera som 

reglerhållplats. Lämplig och möjlig placering är efter Potatisrondellen vid nuvarande 

informationstavla på höger sida om vägen i riktning mot Viringe. 
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När resecentrum flyttar till västra sidan av järnvägen bör linje 655 gå via Järnvägsgatan 

istället för Smålandsvägen. Ny hållplats behövs då för av och påstigande till centrum och 

Toyota. Placering önskas strax öster om korsningen Smålandsgatan och Järnvägsgatan. Läge 

behöver utredas vidare med kommunen. 

2.2 Boxholm kommun 

2.2.1 Hållplatser med godkändstandard 

Följande 6 hållplatser behöver inte åtgärdas utan uppfyller dagens behov enligt RTP-målen. 

Se Tabell 13 nedan. Antalet påstigande gäller för alla passerande linjer. 

Tabell 13 Hållplatser med godkändstandard - Boxholms kommun 

Kommun Väghållare Hållplatsnamn Snittpåstigande 

Boxholm Kommun Boxholms station 21 

Boxholm Trafikverket Strålsnäs station  19 

2.2.2 Hållplats som föreslås få åtgärder  

Östgötatrafiken ser ett behov att höja standarden på följande hållplats i form av 

tillgänglighetsanpassning, se Tabell 14 nedan.  

Tabell 14 Hållplats som föreslås få åtgärd - Boxholms kommun 

Kommun Väghållare Hållplatsnamn Snittpåstigande 

Boxholm Kommun Dalgårdsgatan 20 

 

2.2.3 Hållplatser som behåller dagens standard 

Följande 10 hållplatser är inte tillgänglighetsanpassade och behöver inte heller vara det enligt 

de regionala målen eftersom samtliga har färre än 20 påstigande per dag och tillhör inte 

stomlinjenätet. Se Tabell 15 nedan.  

Tabell 15 Hållplatser som behåller dagens standard - Boxholms kommun 

Kommun Väghållare Hållplatsnamn Snittpåstigande 

Boxholm Trafikverket Kullen 0 

Boxholm Trafikverket Bleckenstad 1 

Boxholm Trafikverket Bärbäck 2 

Boxholm Trafikverket Öringe 2 

Boxholm Trafikverket Ingmarstorp 7 

Boxholm Trafikverket Linneberg 2 

Boxholm Kommun Hjortstigen 7 

Boxholm Kommun Tjädervägen 2 

Boxholm Trafikverket Boxholms centrum 9 

Boxholm Kommun Parketten 16 

 

2.2.4 Hållplatser som slutar trafikeras  

Östgötatrafiken har identifierat 14 hållplatser som slutar trafikeras i dec 2022 vilket främst 

beror på att linjen får en ny linjedragning, tät hållplatsbild och få resande. Se Tabell 16 

nedan.  
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Tabell 16 Hållplatser som slutar trafikeras - Boxholms kommun 

Kommun Väghållare Hållplatsnamn Anledning   Snittpåstigande  

Boxholm Trafikverket Grebo Ny linjedragning  0 

Boxholm Trafikverket Lagnebrunna Ny linjedragning  0 

Boxholm Trafikverket Höjden Ny linjedragning  0 

Boxholm Trafikverket Långliden Ny linjedragning  0 

Boxholm Trafikverket Hester Ny linjedragning  0 

Boxholm Trafikverket Viken Ny linjedragning  1 

Boxholm Trafikverket Gripbäcken Ny linjedragning  0 

Boxholm Trafikverket Augumentet Tät hållplatsbild och få påstigande 0 

Boxholm Trafikverket Tempelberget Tät hållplatsbild och få påstigande 1 

Boxholm Trafikverket Rävtomta Få påstigande och närhet till G/C  0 

Boxholm Trafikverket Söderleden Tät hållplatsbild och få påstigande 1 

Finspång  Kommun Bjurdalsvägen Tät hållplatsbild och få påstigande 2 

Finspång Kommun Lindstigen Tät hållplatsbild och få påstigande 1 

Finspång Trafikverket Dala Få påstigande 0 

2.2.5 Ny bytespunkt 

Östgötatrafiken ser behov av att skapa en bytespunkt vid Strålsnäs norra utfart när riksväg 32 

får 2+1 standard. 

2.3 Tranås kommun 

2.3.1 Hållplatser som slutar trafikeras  

Östgötatrafiken har identifierat att 2 hållplatser slutar trafikeras då linje 655 inte längre 
kommer trafikera dessa efter december 2022, se Tabell 17 nedan. Sommens station trafikeras 
fortsatt av Jönköpings länstrafik.  

Tabell 17 Hållplatser som slutar trafikeras - Tranås kommun 

Kommun Väghållare Hållplatsnamn Anledning   Snittpåstigande 

Tranås Trafikverket Rockebrogatan Ny linjedragning  0 

Tranås Trafikverket Sommens station Ny linjedragning 0 
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Sammanfattning  

Stora satsningar kommer göras i Finspångs kommun från sommaren 2022 i form av ett högre 
turutbud mot både Norrköping (linje 40, 410) och Linköping (linje 50). Linje 40 och 410 ingick i 
Trafikutredning Norrköping - Finspång & Norrköping - Söderköping – Valdemarsvik 
[2020/0362].  Medan linje 50 (gamla linje 59) ingick i utredning Norrköpings landsbygd 
[2019/0576]. Dessutom har en utredning gjorts kopplat till Finspångs tätortstrafik [2021/0163] som 
innebär att trafiken förbättras i form av förlängt trafikdygn, utökat turutbud, taktfast tidtabell samt 
högre yttäckning (linje 181 och 182). Dessa satsningar förväntas leda till ett ökat resande och fler 
nöjda kunder. Omläggningen av trafiken är ett viktigt steg på vägen för att nå Region Östergötlands 
övergripande trafikrelaterade mål. 
 
Den här utredningen berör linjetrafiken på Finspångs landsbygd, det vill säga linje 413, 414, 416 och 
417. Utredningen är uppdelad i två geografiska delområden, östra respektive västra stråket. 
Trafiklösningarna innebär att främst Grytgöl, Ljusfallshammar och Hällestad får ett ökat 
trafikutbud. Rejmyre, Lotorp och Igelfors kommer ha i princip samma turutbud som idag. Alla 
linjer kommer få söndagstrafik, vilket saknas idag. Förslaget väntas leda till en resandeökning på 
totalen eftersom satsningar sker där flest bor och där det finns störst potential att bedriva linjelagd 
kollektivtrafik. För att uppfylla målet om att öka andelen arbetspendlar på landsbygden har goda 
bytesmöjligheter skapats vid Finspångs station för vidare resor med tätort- och regiontrafiken. 85 
procent av befolkningen i Finspångs kommun får fortsatt eller förbättrad linjetrafik. Det totala 
utbudet i både kilometer och turer, förväntas ligga på ungefär samma nivå som idag men resurserna 
är omfördelade utifrån stråkens resandepotential.   
 
Förslaget innebär att dagens linje 413 och 414 slås samman till en ringlinje 415 i västra stråket, se 

Figur 1. Det innebär att bussen kör medurs Hällestad – Ljusfallshammar – Grytgöl – Sontorp –

Hällestad, vidare till Finspångs station via Sonstorp. I det västra stråket kommer det också finns en 

så kallad Borggårdslinje, linje 414 som kör Finspång - Borggård och angör Borggårdsvägen, linjen 

kommer köra med en morgon- och en eftermiddagstur.   

I det östra stråket föreslås linje 416 och 417 vara kvar, se Figur 1. Förslaget innebär att dagens linje 

416 får en genare linjedragning i Finspångs tätort, reducerad hållplats och förkortas till Rejmyre. Det 

innebär att Hävla inte kommer trafikförsörjas av den linjelagda kollektivtrafiken. Linje 417 kör likt 

idag men med en reducerad hållplatsbild samt med en genare linjedragning i Finspångs tätort. Det 

nya trafikeringsförslaget avser implementeras i juni 2023.  
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Figur 1 Trafikeringsförslag  
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Inledning 

Finspångs kommun trafikeras idag av sex landsbygdslinjer, linje 410, 413, 414, 416, 417 och 419. I 
utredningen ingår linje 413, 414, 416 och 417. Linje 410 ingick i Trafikutredning Norrköping - 
Finspång & Norrköping - Söderköping – Valdemarsvik [2020/0362] medan linje 419 ingick i 
Trafikutredning Norrköpings landsbygd [2019/0576] och ingår därav inte i den här utredningen. 
Östgötatrafiken har identifierat att dagens trafik har flera brister i form av många skaftkörningar, 
olika linjevarianter och skiljaktiga tidtabeller. I Figur 2 visas en kartbild över Finspångs kommun 
med tillhörande tätorter. 
 

Utredningen följer Östgötatrafikens trafikutvecklingsprocess och Region Östergötlands riktlinjer för 

kontinuerlig effektivisering av trafiken. Trafiken är upphandlad i avtal 2022, det trafikförslag som 

tas fram måste alltså hålla sig inom ramarna för de frivolymer som redan är upphandlat. 

Utredningens fokus är att skapa goda förutsättning att uppfylla de regionala målen. Införande av 

den nya trafiklösningen rekommenderas i juni 2023. Utredningens fokus är att skapa goda 

förutsättning att uppfylla de regionala trafikförsörjningsmålen. Till huvudrapporten finns ett 

dokument med tillhörande bilaga som innehåller statistiskt underlag och infrastrukturbedömningar.  

 

 

Figur 2 Kartbild över Finspångs kommun 
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Om utredningen 

Bakgrund  

Östgötatrafiken har i uppdrag att utveckla den allmänna kollektivtrafiken mot uppsatta mål. Så väl 

behovet av hållbara transporter som efterfrågan på kollektivtrafik har ökat i Östergötland. För att 

kunna möta detta och nå uppsatta mål har Östgötatrafiken identifierat ett utvecklingsbehov av 

trafiken som berör Finspångs landsbygd. Landsbygdstrafiken är uppbyggd kring skolskjutsuppdrag 

och det finns en obalans i trafikens utbud mellan landsbygdsorternas storlek. 

Generellt sett har resandet med kollektivtrafiken i Östergötland ökat, samtidigt har vissa linjer i olika 

delar av länet haft en svag utveckling. Båda dessa trender ställer krav på åtgärder i trafiken. 

Kollektivtrafiken är en grundläggande del i en hållbar samhällsutveckling. Av denna anledning 

behöver den berörda trafiken analyseras och sedan få sin roll förtydligad.  

Finspångs kommun har högt uppsatta mål, att öka andelen hållbara transporter. Genom detta 

utvecklingsprojekt bereds kommunen möjlighet till samverkan i kollektivtrafikutvecklingen för att 

nå dessa mål. Samverkan med kommunen är också viktigt i infrastrukturfrågor, där de ofta är 

väghållare och för att koppla kollektivtrafikens utveckling till den kommunala, likt den regionala, 

fysiska planeringen.  

Samverkan 

I arbetet med utredningen har tjänstepersoner från Finspångs kommun deltagit. Möten har hållits 

med syfte att skaffa gemensamma bilder om nuläge och diskutera olika möjliga utvecklingsalternativ 

för kollektivtrafiken. Kontaktperson i Finspångs kommun har varit Lina Alm, Utvecklingsstrateg.  

Det övergripande innehållet i utredningen har också kommunicerats med politiska instanser i 

Finspångs kommun (KS) vid dessa tillfällen har även politiker från TSN närvarat och deltagit i 

diskussioner. 

Kommunen har tagit del av en dialograpport och lämnat sina synpunkter över den. Synpunkterna 

har behandlats till slutrapporten. 

Målbild  

Målet med utredningen är att ta fram ett förslag på en trafiklösning som stämmer överens med och 

bidrar till att målen som fastställts i det regionala trafikförsörjningsprogrammet uppfylls. 

Verksamhetsidén formuleras enligt nedan:  

”Kollektivtrafiken – ett positivt sätt att resa. För medborgaren, samhället och 

miljön.” 

Regionalt trafikförsörjningsprogram 2030 

Gemensamt för hela Östergötland är det regionala trafikförsörjningsprogrammet, RTP, som är 

framtaget av Region Östergötland och beslutad i november 2020. I detta dokument finns 

övergripande mål och inriktningar för kollektivtrafiken i Östergötland. Dokumentet är framtaget 

med mål-år 2030. Östgötatrafiken arbetar efter sex målområden vilka alla är relevanta för den här 

trafikutvecklingen.  

Denna utredning fokuserar främst på följande RTP-mål:  
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• Kollektivtrafikens marknadsandel av det motoriserade resandet ska uppgå till minst 32 

procent.  

• Nöjd Kund Index (NKI) ska uppgå till minst 78 procent. 

• Samtliga (100 procent) av kollektivtrafikens hållplatser och bytespunkter i stomtrafiken och 

hållplatser med fler än 20 påstigningar per dygn ska tillgänglighetsanpassas för personer 

med funktionsnedsättning. 

• Minst 90 procent av befolkningen ska ha tillgång till effektiv kollektivtrafik.  

 

För att kollektivtrafiken ska vara attraktiv behöver den vara snabb och köras med hög turtäthet. 

Kunderna ska uppfatta kollektivtrafiken som enkel, tydlig och pålitlig. Det är också viktigt att 

kollektivtrafiken i sig är ett miljömässigt bra sätt att resa genom låg klimatpåverkan. 

Uppdragsmål  

Utöver de regionala målen har uppdragsspecifika mål tagits fram kopplat till landsbygdstrafiken i 

Finspång och dessa är följande:  

• Skapa en jämn balans i trafiken i förhållande till landsbygdsorternas storlek  

• Skapa resandemöjligheter på helger 

• Skapa ett enklare trafiksystem genom att: 

➢ Knyta ihop de större målpunkterna i kommunen  

➢ Förenkla linjesträckningar  

➢ Förkorta restider och minska restidskvoten 

• Stärka kopplingen mot tätorts- och regiontrafik 

• Nyttja den befintliga infrastrukturen i så stor utsträckning som möjligt 

Effektmål  

Nedan presenteras effektmålen för Finspångs. I  

Från år 2019 till år 2026 ska:   

• antalet påstigande öka med fokus på egenbetalande  

• kostnadstäckningsgraden öka 

• kunderna bli mer nöjda 

 

Samtliga mål kommer att följas upp år 2026 för att säkerställa att trafikeringsförslaget är i linje 

med de uppsatta målen.  

Ingående premisser 

I uppdraget ingår följande linjer (se Figur 3):   

• Linje 413 Finspång – Hällestad – Grytgöl  

• Linje 414 Finspång – Hällestad – Ljusfallshammar – Skönnarbo  

• Linje 416 Finspång – Vistinge – Rejmyre – Hävla  

• Linje 417 Finspång – Lotorp – Igelfors  
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Figur 3 Linjer som ingår i utredningen  

Ekonomiska ramar 

Den allmänna kollektivtrafiken i Östergötland finansieras med biljettintäkter samt skattemedel. 

Målet är att 50 procent av intäkterna ska komma från biljettintäkter. 2019 stod biljettintäkterna för 

45 procent av den totala finansieringen men kommer vara desto lägre under 2020 och 2021 på grund 

av Covid-19.  

Det innebär att det är viktigt att Östgötatrafiken satsar de resurser som finns tillgängliga i attraktiv 

trafik som ökar resandet och därmed intäkterna. Ökade intäkter leder till utökning av trafiken som i 

sin tur genererar ökat resande och ökade intäkter. I det här fallet är det av vikt att skapa goda 

bytesmöjligheter till tätorts- och regiontrafiken vilket gör det möjligt för kunden att ta sig vidare till 

Norrköping, Linköping eller inom tätorten för arbete eller studier. Dessutom är det viktigt att 

renodla linjerna, skapa ett enkelt linjesystem och knyta ihop större målpunkter i kommunen för en 

ökad attraktivitet.  

Infrastruktur  

I det regionala trafikförsörjningsprogrammet är målet att alla hållplatser med fler än 20 påstigningar 

samt alla hållplatser i stomlinjenätet ska vara tillgänglighetsanpassade. Med 

tillgänglighetsanpassning menas att kantstenen ska vara 17 centimeter hög, att det ska finnas taktila 

ledstråk samt kontrastmarkering på väntytan.   
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Kontinuerlig effektivisering 

Trafik bedöms vara lågeffektiv (det vill säga ej målstyrd) utifrån tre olika typer av kriterier som finns 

listade i den politiskt beslutade processen för kontinuerlig effektivisering av den avtalade 

linjetrafiken: ekonomi, resande och samhällsnytta.  I det trafikbokslut Östgötatrafiken tar fram 

varje år listas de linjer som uppfyller ett eller flera av villkoren för lågeffektiv trafik. Om en linje 

uppfyller någon av dessa punkter ska den utredas i processen för kontinuerlig effektivisering av 

trafiken. Denna process och denna trafikutredning har samordnats inom detta uppdrag. Den 

regionala kollektivtrafikmyndigheten definierar lågeffektiv kollektivtrafik som en trafik med:  

• låg kostnadstäckningsgrad  
➢ under 20 procent eller 

• lågfrekvent resande   
➢ färre än 10 resenärer per tur eller  

• låg beräknad samhällsnytta  
➢ negativt värde (kr) eller   

➢ liten betydelse för regional tillväxt 

Utbudsnivåer 

Det faktiska utbudet det vill säga hur ofta linjen körs styrs främst av resandeunderlaget utmed 

respektive linje. Trafiken delas in i hög-, mellan-, låg- och nattrafik. Generellt gäller tidsintervallerna 

i Tabell 1. 

Tabell 1 Utbudsnivåer 

Utbudsnivå  Vardag  Lördag  Söndag  

Högtrafik 06:00-09:00 samt 14:00-18:30 Ingen högtrafik  Ingen högtrafik  

Mellantrafik 09:00-14:00 samt 18:30-21:30 09:00-20:00 10:00-19:00 

Lågtrafik Övrig tid utom nattrafik Övrig tid utom nattrafik  Övrig tid utom nattrafik  

Nattrafik  Natt mot lördag 00:30-04:00 Natt mot söndag 00:30-04:00 Vissa dagar 00:30-04:00 

 

Påverkande dokument 

Vid planering av kollektivtrafiken i Östergötland finns styrande riktlinjer och dokument som ska 

ligga till grund för trafiken. Region Östergötland har tagit fram ett regionalt 

trafikförsörjningsprogram vilket är det huvudsakliga styrdokumentet. Utöver det finns även andra 

regionala dokument att ta hänsyn till och dessa är bland annat regionalt utvecklingsprogram, 

Östgötatrafikens affärsplan och länstransportplanen. Dessutom har Finspångs kommuns 

översiktsplan betydelse för utredningen.  

Finspång översiktsplan har målbild år 2035. I översiktsplanen finns en tydlig vision av en förtätning 

och ökad befolkning inom såväl tätorten som kommunen i stort. Finspångs kommun har pekat ut 

två prioriterade orter utanför Finspångs tätort. Det är Hällestad Borggård i väster samt 

Rejmyre i öster, se Figur 5. Orterna har en stor betydelse för invånare och företagare men också 

för kringliggande landsbygdsorter. I de prioriterade orterna finns tillgång till service och 

samhällsfunkioner i större utsträckning än i övriga orter utanför Finspångs tätort. De prioriterade 

orterna är beroende av goda pendlingsmöjligheter till andra orter bland annat till Finspångs tätort 

och prioriterade stråk till Finspång är därmed utpekade från ovan nämnda orter, se Figur 5.  

Hällestad har ett fördelaktigt geografiskt läge utmed riksväg 51. Stråket Finspång – Hällestad - 

Ljusfallshammar är ett viktigt kommunikationsstråk och har tillgång till kollektivtrafik.  I Hällestad 

finns en tydlig offentlig närvaro med exempelvis barnomsorg, skola och omsorg för äldre. 
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Förvaltningen utreder skolans utveckling i området. Orten har även utvecklats i form av mer 

kommersiell service. Dessutom planeras för exploatering i Hällestad, området är lämpligt för en 

variation av småhus, mindre flerfamiljshus samt service. I Borggård finns ett antal fastigheter som 

är detaljplanelagda för bebyggelse och service, se Figur 4, vänster bild. I Finspångs översiktsplan är 

ambitionen att orten växer med både nya invånare och företag.  

Rejmyre har en viktig funktion för den östra delen av kommunen, invånarna kan både arbeta och 

använda sig av servicen i tätorten. I den nordvästligaste delen av Rejmyre, finns detaljplanelagda 

tomter för bostäder. Området beräknas kunna ge omkring 55 nya bostäder. Det finns även flera 

enstaka tomter för småhus främst i den sydöstra delen av Rejmyr, se Figur 4, höger bild. I Finspångs 

översiktsplan är ambitionen att orten växer i form av nya invånare och att turistnäringen är fortsatt 

god.  

Igelfors är utpekad som en viktig ort i Finspångs översiktsplan, se Figur 5. Igelfors är en tätort 
belägen mitt i kommunen och i ett stråk med kollektivtrafik. Igelfors planeras utvecklas genom 
småhusbebyggelse och kan ge upp till 50 nya bostäder.  

 

Figur 5 Prioriterade orter och stråk i Finspångs kommun (ÖP Finspång 2021) 

Figur 4 Exploateringsplaner i prioriteringsorterna Hällestad Borggård och Rejmyre (ÖP Finspång 2021) 
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Nulägesbeskrivning  

Om utredningsområdet 

Det här avsnittet innehåller en sammanfattning av nuläget av hela utredningsområdet som 

inkluderar resandestatistik, trafikekonomi och befolkning- samt pendlingsmönster. Data från 2020 

och 2021 studeras inte p.g.a. att antalet resande är lägre än normalt till följd av covid-19 och är 

därmed inte representativ för de senaste årens trafik. I stället används referensår 2019 vid analys av 

data.   Referensveckorna som används är vecka 39, 40, 41, 42 och 43. Under dessa veckor 

förekommer inga helgdagar eller lovdagar vilket betyder att trafikering sker enligt ordinarie tidtabell. 

Befolkning  

Totalt bor det cirka 21 900 invånare i Finspångs kommun, år 2020. Landsbygdsorterna med flest 

invånare är Rejmyre följt av Lotorp och Hällestad Borggård. Totalt sett är det 8 990 

förvärvsarbetande över 16 år i Finspångs kommun, där de allra flesta arbetar i Finspångs tätort.  

Resandestatistik  

 Diagram 1 visar antalet påstigningar per linje och år.  Det är betydligt fler som reser med linje 414 

och 416 i förhållande till linje 413 och 417. Antalet resande på linje 416 har minskat under de senaste 

åren.  

 

Diagram 1 Resandestatistik för respektive linje 
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Trafikekonomi  

I Tabell 2 redovisas kostnadstäckningsgraden under en treårsperiod för respektive linje. 
Kostnadstäckningsgrad tas fram genom att beräkna kvoten av linjens totala intäkter och kostnader. 
År 2019 har linje 414 högst kostnadstäckningsgrad följt av 417 och 416. År 2018 och 2019 log linje 
413 under 20 % vilket är en av kritikerna för lågeffektiv trafik.  
 
Tabell 2 Kostnadstäckningsgrad för respektive linje (röd text = under 20%) 

Linje  2017 2018 2019 

413 22% 19% 19% 

414 23% 26% 27% 

416 20% 18% 22% 

417 21% 24% 23% 

Upptagningsområde  

Vid beräkning av en radie på 2 kilometer från hållplats har den nuvarande linjesträckningen ett 
upptagningsområde som täcker cirka 90 procent av befolkningen i Finspångs kommun, se  Figur 6.  
 

 

Figur 6 Upptagningsområde med nuvarande trafiksystem 
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Västra stråket 

I följande avsnitt beskrivs västra stråket som inkluderar linje 413 och 414. Dessa landsbygdslinjer 

har många anropsstyrda turer, skolturer samt skiljaktigheter i tidtabellerna. Högstadieeleverna i 

västra stråket hänvisas till Nyhemsskolan i Finspångs tätort. Idag nyttjar drygt 100 elever i området 

kollektivtrafiken för skolpendling varav 21 elever har upphandlad skolskjuts till Nyhemsskolan. 

Hällestad Borggård  

Hällestad och Borggård ligger drygt 14 kilometer väster om Finspångs tätort och har tillsammans 

590 invånare. Hällestad och Borggård är tätt sammankopplat, dels genom den geografiska närheten 

och dels genom gång- och cykelvägar. Det finns gång- och cykelväg mellan Finspångs tätort och 

Hällestad Borggård via den gamla banvallen. Det finns bland annat grundskola (F-6), bibliotek, 

pizzeria, lanthandel och drivmedelstation på orten. Närmsta förskola finns i Sonstorp. Dessutom är 

flera mindre industrier och företag verksamma i orten bl.a. AB Borggårds Bruk med ett 40-tal 

anställda.  Hällestad Borggård är utpekad som prioriterad ort i Finspångs översiktsplan. Orten har 

en stor betydelse inte bara för invånare och företagare i orterna, utan även för kringliggande 

landsbygd.  

Ljusfallshammar  

Ljusfallshammar ligger nära gränsen mot Örebro län i Finspångs nordvästra del. Riksväg 51 passerar 

orten. Tätorten har cirka 330 invånare. I Ljusfallshammar finns kommunal barnomsorg sam 

fristående grundskola (F-6). Här finns också TIB Möbler som bedriver möbelförsäljning samt 

Lantbruksmuséum.  

Grytgöl  

Grytgöl ligger i Finspångs nordvästra del, fem kilometer nordorst om Ljusfallshammar. Området har 

cirka 320 invånare. I Grytgöl finns kommunal och fristående barnomsorg samt grundskola (F-6).  

Sonstorp  

Sonstorp ligger tolv kilometer väster om Finspångs tätort och har cirka 460 invånare. I Sonstorp 

finns två förskolor. Sonstorp är tätt sammankopplat med Hällestad Borggård genom sin 

geografiska närhet och gång- och cykelvägar på gamla banvallen. Sonstorp har även goda 

kommunikationer med Finspångs tätort.   

Skönnarbo  

Skönnarbo är ett mindre bostadsområde med 70 invånare. Området ligger cirka 1,5 kilometer norr 

om Ljusfallshammar. Området ligger intill Annsjön, längs med sjön finns en 10 kilometer lång 

vandringsled.  

Nulägesbeskrivning  

Den samlade nulägesbeskrivningen för hela stråket innehåller linjedragningar, resandestatistik och 

trafikbeskrivning. I dagsläget finns två linjer i stråket, det är landsbygdslinje 413 samt 

landsbygdslinje 414, se Figur 7.  

• Linje 413 Finspång – Sonstorp – Hällestad Borggård - Grytgöl   

• Linje 414 Finspång – Hällestad Borggård – Ljusfallshammar – Skönnarbo  
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Utbud 

Linje 413 har i nuläget sex turer i respektive riktning per vardag, varav tre är anropsstyrda och två 

endast kör skoldagar. Två av sex turer kör endast sträckan Hällestad – Grytgöl. På lördag körs två 

anropsstyrda turer i respektive riktning mellan Hällestad – Grytgöl. Söndagstrafik förekommer inte.  

Linje 414 har i nuläget tio turer i respektive riktning per vardag varav den sista turen mot 

Skönnarbo är anropsstyrd. På lördag körs två turer i respektive riktning mellan Finspång och 

Skönnarbo. Söndagstrafik förekommer inte.  

 

Figur 7 Linjer i västra stråket 

Befolkning och arbetspendlingsmönster  

I Tabell 3 nedan redovisas antalet folkbokförda, förvärvsarbetande samt in- och utpendlare. Störst 

utpendling görs till Finspång där arbetsgivare finns främst inom industri men också inom bland 

annat skola och äldreomsorg. De allra flesta pendlar till Siemens Energy AB i Finspång som totalt 

har 2 800 anställda. Störst inpendling sker till Hällestad Borggård där det finns arbete inom industri, 

lantbruk, skola, och äldreomsorg.  

Tabell 3 Befolkning och arbetspendlingsmönster västra stråket 

Ort  Folkbokförda Förvärvsarbetande över 16 år Inpendling  Utpendling (till Finspång) 

Hällestad Borggård  590 210 160 200 (125) 

Sonstorp  460 40 35 190 (115) 

Ljusfallshammar 330 55 25 100 (60) 

Grytgöl  320 50 30 130 (75) 

Skönnarbo (ej tätort) 70 20 15 25 (15) 
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Linje 413  

Nedan presenteras data för linje 413, för mer detaljer och beräkningar se bilaga 1.  

Resandestatistik  

Totalt sker i snitt 74 resor per vardag på linjen under vecka 39–43 år 2019. Resenärer på linjen utgörs 

till största delen av resandekategori Skolelev (91%).  

För att få en bild över när resenärer reser, har en analys gjort över antalet resor på dygnet i respektive 
riktning mot Finspång och mot Grytgöl. Flest resor görs klockan tre på eftermiddag mot Grytgöl, då 
sker i snitt 26 resor. Även klockan sju på morgon sker det många resor, i snitt 20 resor mot Finspång, 
se diagram i bilaga 1.  

Skolelever  

Grundskoleelever i årskurs F-6 som bor i eller i närheten av Grytgöl eller Hällestad Borggård går på 
hänvisad skola i orten, se antal i Tabell 4.  I Grytgöl finns 34 gymnasieelever, i Hällestad Borggård 
finns 28 gymnasieelever och i Sonstorp finns 45 gymnasieelever.  
 
Tabell 4 Skolelever Grytgöl skola och Hällestad skola  

Skola Antal elever på skolan Antal elever hänvisade till 

kollektivtrafiken 

Antal elever som har upphandlad 

skolskjuts  

Grytgöl skola  60  2  18  

Hällestad skola  150 22  101  

 

Trafikekonomi  

I Tabell 5 presenteras kostnadsbilden för linje 413 under år 2019. Linjen utgörs av en låg 

kostnadstäckningsgrad och ligger under 20% vilket är ett av kriterierna för lågeffektiv trafik. Linjen 

har endast 10 resande per tur.  

Tabell 5 Trafikekonomi linje 413 

 Bruttokostnad Intäkter  Nettokostnad Resande per tur Kostnadstäckningsgrad 

Linje 413 1 462 000 kr  281 000 kr 1 181 000 kr  10 st 19% 

 

Linje 414 

Nedan presenteras data för linje 414, för mer detaljer och beräkningar se bilaga 1.  

Resandestatistik  

Totalt sker i snitt 187 resor per vardag på linjen under vecka 39–43 år 2019. Resenärer på linjen 

utgörs till största delen av resandekategori Skolelev (77%).  

För att få en bild över när resenärer reser, har en analys gjorts över antalet resor på dygnet i 
respektive riktning mot Finspång och mot Ljusfallshammar. Flest resor görs klockan sju på morgon 
mot Finspång, då sker i snitt 42 resor. Även klockan tre på eftermiddagen sker många resor, i snitt 
29 resor mot Ljusfallshammar, se diagram i bilaga 1. 
 
Vid analys av antalet påstigningar för linje 414 visas att i snitt reser en person per dag på sträckan 
Ljusfallshammar - Skönnarbo (hållplats: Lämneåvägen, Skönnarbo och Skönnarbo vändplats). I 
norra Ljusfallshammar  (hållplats: Liljevägen och Ljusfallshammar skola) är snittpåstigande tio 
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personer per vardag. Det innebär att det totalt är elva snittpåstigande på ovan nämnda hållplatser, 
det utgör sex procent av det totala påstigande på linjen.  

Skolelever  

I Ljusfallshammar finns en fristående grundskola för årskurs F-6 med 30 elever. Eleverna som går i 

kommunal skola åker till Borggård Hällestad alternativt till Finspång. Ljusfallshammar och Prästköp 

har 28 gymnasieelever.  

Trafikekonomi  

I Tabell 6 presenteras kostnadsbilden för linje 414 under år 2019. Linjen utgörs av en relativt låg 

kostnadstäckningsgrad och har endast 11 resande per vardagstur.  

Tabell 6 Trafikekonomi linje 414 

 Bruttokostnad Intäkter  Nettokostnad Resande per tur Kostnadstäckningsgrad 

Linje 414 2 801 000 kr  745 000 kr 2 056 000 kr  11 st 27% 

 

Östra stråket  

I följande avsnitt beskrivs västra stråket som inkluderar linje 416 och 417. Dessa landsbygdslinjer 

består av många skiljaktigheter i tidtabell i form av skolturer samt anropsstyrda turer. De flesta 

högstadieeleverna i östra kommundelen hänvisas till Grosvadsskolan i Finspångs tätort och idag 

nyttjar drygt 40 elever kollektivtrafiken för skolpendling och 6 elever nyttjar kollektivtrafiken för 

resa till Grosvadsskolan. En stor del av högstadieeleverna som är bosatta i och i närheten av Hävla 

skolpendlar till Vingåker alternativt Katrineholm. Dessa elever reser med Sörmlandstrafiken som 

Finspångs kommun medfinansierar. Idag reser nio elever med linje 401 (Sörmlandstrafiken) mot 

Vingåker och elva elever med linje 411 (Sörmlandstrafiken) mot Katrineholm. Fyra elever åker med 

linje 416 mot Finspång.  

Finspångs kommun menar på att orterna Butbro, Falla och Lotorp tillhör Finspångs tätort, men i 

och med att orterna trafikförsörjas av landsbygdstrafik ingår områdena Butbro och Lotorp i den här 

utredningen.  Falla ligger utanför utredningsområdet och trafikförsörjas av expresslinje 59 som 

trafikerar sträckan Finspång – Kimstad – Linköping.  

Butbro  

Butbro ligger geografiskt fördelaktigt i direkt anslutning till riksväg 51, 4 kilometer öster om 

Finspång. Det finns gång- och cykelförbindelse mellan Butbro och Finspång längs med 

Östermalmsvägen. Orten har cirka 290 invånare. Förskola och skola finns i Finspångs tätort.   

Lotorp  

Lotorp är en gammal bruksort och ligger 5 kilometer nordöst om Finspång. Det finns goda gång- och 

cykelförbindelser mellan Lotorp och Finspång. Lotorp har både förskola och skola (F-6). Orten har 

cirka 660 invånare.  

Igelfors  

Igelfors ligger norr om Finspångs tätort. I orten finns förskola, grundskola (Björke skola F-6), 

dagvaruhandel och drivmedelstation. Orten har cirka 215 invånare.  
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Rejmyre   

Rejmyre ligger i nordöstra delen av Finspångs kommun. I orten bor cirka 880 personer. Rejmyre är 

den ort utanför Finspång som har stört folkmängd och även det största samlade utbudet av service 

och handel.  Det finn en dagligvarubutik som är ombud för bland annat Apoteket, PostNord, 

Systembolaget, Svenska spel samt ATG. I samhället finns också en drivmedelstation och en 

restaurang. I Rejmyre finns två förskolor och en grundskola (F-6) samt ett bibliotek. Det finns också 

hemtjänst och en distriktssköterskemottagning. Orten är utpekad som prioriterad ort i Finspångs 

översiktsplan och utgör en viktig funktion för de östra delarna av Finspång. Invånarna både arbetar 

och använder sig av servicen i Rejmyre, orten är dessutom ett känt turistmål mycket tack vare 

glasbruket.  

Hävla  

Hävla ligger drygt en mil norr om Rejmyre, i området bor cirka 140 personer. Hälfla Bruk utmärker 

Hävla och är den viktigaste arbetsgivaren på orten med 70 anställda. Hävla har ingen egen service 

utan närmsta service i form av skola, handel och vård finns i Katrineholm, Vingåker och Rejmyre. 

Sörmlandstrafiken har trafik mellan Hävla – Katrineholm samt mellan Hävla – Vingåker.   

Nulägesbeskrivning  

Den samlade nulägesbeskrivningen för hela stråket innehåller linjedragningar, resandestatistik och 

trafikbeskrivning. I dagsläget finns två linjer i stråket, det är landsbygdslinje 416 samt 

landsbygdslinje 417, se Figur 8.  

• Linje 416 Finspång – Vistinge – Rejmyre - Hävla   

• Linje 417 Finspång – Lotorp – Igelfors   

Utbud  

Linje 416 har i nuläget 14 turer i respektive riktning per vardag, varav tre kör endast skoldagar.  Nio 

turer kör mellan Vistinge och Hälva. På lördag körs fyra turer i respektive riktning mellan Vistinge 

och Hävla. På söndagar körs en anropsstyrd tur i respektive riktning mellan Vistinge och Rejmyre.  

Linje 417 har i nuläget 8 turer i respektive riktning per vardag, varav en tur endast kör skoldagar. 

Två av åtta turer kör endast mellan Finspång och Lotorp. På lördag körs tre anropsstyrda turer i 

respektive riktning mellan Finspång och Igelfors.  Söndagstrafik saknas.   
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Figur 8 Linjer i östra stråket 

Befolkning och arbetspendlingsmönster  

I Tabell 7 nedan redovisas antalet folkbokförda, förvärvsarbetande samt in- och utpendlare. Stört 

utpendling görs till Finspång där arbetsgivare finns främst inom industri men också inom bland 

annat skola och äldreomsorg. Av orterna som presenteras i tabellen nedan har Hävla minst pendling 

till Finspång. Majoriteten av boende i Hävla pendlar mot Vingåker och Katrineholm i Sörmland.  

Tabell 7 Befolkning och arbetspendlingsmönster östra stråket 

Ort  Folkbokförda Förvärvsarbetande över 16 år Inpendling  Utpendling (till Finspång) 

Rejmyre  880 75 110 275 (60) 

Lotorp 660 100 90 290 (180) 

Butbro  290 35 5 150 (90) 

Igelfors 215 50 40 95 (40) 

Hävla (ej tätort) 140 90 60 50 (5) 

Linje 416 

Nedan presenteras data för linje 416, för mer detaljer och beräkningar, se bilaga 1.  

Resandestatistik  

Totalt sker i snitt 140 resor per vardag på linjen under vecka 39–43 år 2019. Resenärer på linjen 

utgörs till största delen av resandekategori Skolelev (53%).  
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För att få en bild över när resenärer reser, har en analys gjort över antalet resor på dygnet i respektive 

riktning mot Finspång och mot Rejmyre. Flest resor görs klockan sex på morgon mot Finspång, då 

sker i snitt 38 resor. Även klockan tre på eftermiddagen sker många resor, i snitt 27 resor mot 

Rejmyre, se diagram i bilaga 1. 

Antalet snittpåstigande per vardag på sträckan mellan Rejmyre och Hävla (hållplats: Åndviken – 

Hävla affär) är nio stycken det vill säga sex procent av det totala påstigande på linjen. Sträckan tar 

cirka 10 minuter.  Dessa resenärer tillhör resandekategori vuxna (41%), skolelev (41%), senior (12%) 

och ungdom (6%). 

Skolelever  

I Rejmyre finns en förskola samt en grundskola för årskurs F-6 med cirka 80 elever varav 14 elever 

har upphandlad skolskjuts, inga elever på Rejmyre skola är hänvisade till kollektivtrafiken.  

Trafikekonomi  

I Tabell 8 presenteras kostnadsbilden för linje 416 under år 2019. Linjen utgörs av en relativt låg 

kostnadstäckningsgrad och har endast sex resande per vardagstur vilket är ett av kriterierna för 

lågeffektiv trafik.  

Tabell 8 Trafikekonomi linje 416 

 Bruttokostnad Intäkter  Nettokostnad Resande per tur Kostnadstäckningsgrad 

Linje 416 3 430 000 kr 738 000 kr  2 692 000 kr 6 22% 

Linje 417 

Nedan presenteras data för linje 417, för mer detaljer och beräkningar se bilaga 1.  

Resandestatistik  

Totalt sker i snitt 60 resor per vardag på linjen under vecka 39–43 år 2019. Resenärer på linjen 

utgörs till största delen av resandekategori Skolelev (62%). För att få en bild över när resenärer reser, 

har en analys gjort över antalet resor på dygnet i respektive riktning mot Finspång och mot Igelfors. 

Flest resor görs klockan tre på eftermiddagen mot Igelfors, då sker i snitt 18 resor per dag. Även 

klockan sju på morgonen sker det många resor, i snitt 14 resor mot Finspång per dag.  

Det sker en skaftkörning i Lotorp på Lorebergsvägen (hållplats Bygatan och Huvklintvägen), 
snittpåstigande är åtta personer per vardag vilket utgör 13 procent av det totala resandet på linjen. 
Det sker också en skaftkörning i Finspång längs med Gronvägen via hållplats Mandelblomsvägen 
och Bävervägen, snittpåstigandet är tre personer per vardag vilket utgör fem procent av det totala 
resandet på linjen. 

Skolelever  

I Butbro finns ingen förskola eller grundskola. Eleverna pendlar dagligen till Finspång. I Lotorp finns 

en grundskola för årskurs F-6 med 150 elever varav 45 elever har upphandlad skolskjuts, inga elever 

på Lotorps skola är hänvisade till kollektivtrafiken. En ny förskola med plats för 100 barn ska byggas 

i området då den gamla brann ner. Lotorp har 46 gymnasielever.  

I Igelfors finns en förskola samt en grundskola för årskurs F-6 med 30 elever varav 9 elever har 

upphandlad skolskjuts, ingen elev hänvisas till kollektivtrafiken. Igelfors tillsammans med Regna 

och Flasbjörke har 29 gymnasielever.   
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Trafikekonomi  

I Tabell 9 presenteras kostnadsbilden för linje 417 under år 2019. Linjen utgörs av en relativt låg 

kostnadstäckningsgrad och har endast 7 resande per vardagstur vilket är ett av kriterierna för 

lågeffektiv trafik.  

Tabell 9 Trafikekonomi linje 417 

 Bruttokostnad Intäkter  Nettokostnad Resande per tur Kostnadstäckningsgrad 

Linje 417 1 749 000 kr 403 000 kr  1 346 000 kr 7 23% 
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Trafikförslag  

I följande avsnitt presenteras den övergripande förändringen följt av den valda trafiklösningen.  

Övergripande förändring 

Trafiklösningen innebär att dagens linjer 413 och 414 slås samman till en ringlinje i den västra 

kommundelen samt att en så kallade Borggårdslinje (linje 414) kör sträckan Finspång – Borggård. I 

det östra stråket kommer dagens linje 416 och 417 få en förändrad linjedragning. Utbudet för hela 

utredningsområdet är desamma som idag däremot har omfördelningar av resurser skett vilket 

innebär att områdena Grytgöl, Ljusfallshammar och Hällestad får mera trafik. Hävla kommer inte 

länge trafikförsörjas av den linjelagda kollektivtrafiken utan kommer trafikförsörjas av närtrafiken. 

Anledningen till det är att resandeunderlaget är för lågt för att bedriva linjelagd kollektivtrafik till 

området.  

Bruttokostnaden för trafiken bedöms vara densamma som idag, det vill säga det görs varken en 
neddragning eller satsning i området som helhet. Resandeutvecklingen är svår att bedöma från 
sommaren 2023 eftersom pandemin sannolikt fortfarande kommer ha en viss påverkan på resandet. 
Med tanke på att utvalda områden med god resandepotential får mera trafik samt att goda 
bytemöjligheter har skapats vid Finspångs station och Vistinge är förhoppningen att öka andelen 
arbetspendlare vilket i sin tur leder till en intäktsökning på sikt. 
 
Det nya trafikupplägget som följer av utredningen förväntas gå tydligt mot de uppsatta målen. Ett 
enklare och genare linjesystem skapas vilket i sin tur ger nöjdare kunder.  

Trafikförslagets koppling till kommunens utvecklingsplaner 

I översiktsplanen presenteras två prioriterade orter på landsbygden, Hällestad Borggård och 

Rejmyre. Hällestad får något fler turer mitt på dagen samt söndagstrafik. Rejmyre får en 

tillkommande söndagstur, i övrigt är turutbud till Rejmyre likt dagens. Dessutom är stråket mot 

Igelfors utpekat som ett huvudstråkstråk för kollektivtrafiken. Vid framtagande av förslaget har 

hänsyn tagits till det.   

Västra stråket  

Västra stråket utgörs av tätorterna Hällestad Borggård, Sonstorp, Ljusfallshammar och Grytgöl. 
Många av invånarna bor utspritt utanför ovan nämnande tätorter.  

Linje 415  

Olika alternativ på trafiklösning har diskuterat med Finspångs kommun, bland annat att förlänga 
dagens linje 414 till Grytgöl via Getryggen som då ersätter dagens linje 413. Det vill säga sträckningen 
Finspång – Sonstorp – Hällestad – Ljusfallshammar – Grytgöl. Det här alternativet innebär att 
området söder om Grytgöl står utan linjelagd kollektivtrafik.  

Förslaget har efter dialog med Finspångs kommun landat i att dagens linje 413 och 414 istället slås 
samman till en ringlinje 415 med hög yttäckning, se Figur 9. Det innebär att bussen kör medurs 
Hällestad – Ljusfallshammar – Grytgöl – Sontorp –Hällestad, vidare till Finspångs station via 
Hällestad och Sonstorp.  Bussen kommer alltid köra medurs vilket innebär att kundgruppen söder 
om Grytgöl får en något kortare restid till Finspång men längre restid från Finspång. Kundgruppen 
söder om Ljusfallshammar får en längre restid till Finspång med desto kortare från Finspång. Tack 
vare att bussen kör samma varv hela tiden blir restiden jämn hos de båda kundgrupperna.   
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Förslaget innebär en genare och rakare körväg i Finspångs tätort. Turutbud till främst Grytgöl men 
även till Ljusfallshammar och Hällestad blir högre i jämförelse med idag. Linjesystemet blir också 
enklare då dagens två linjer reduceras till en.  

Skaftkörning på Borggårdsvägen i Borggård kommer upphöra. Resenärer längs med Borggårdvägen 
hänvisas istället till linje 414 som kommer angöra Borggård med en morgon- samt en 
eftermiddagstur. En restidsbesparing på cirka sex minuter görs på linjen då Borggårdsvägen slutar 
trafikeras.  

En dialog har förts med vägsamfälligheten vid Hällestad skola samt Finspångs kommun där olika 
trafikeringsalternativ med koppling till vägens beskaffenhet har diskuterats. Den långsiktiga 
trafikeringslösningen utgår från att ny hållplats ansluten till väg 51 anläggs på den södra sidan av 
väg 51 och att all trafik flyttas dit. Den gemensamma inriktningen är att på kort sikt angöra hållplats 
Hällestad skola likt idag med viss trafik. Övrig trafik körs via Riksväg 51. Det innebär att vägen utsätts 
för samma belastning/slitage som idag.  

Linjen kommer trafikera Ljusfallshammar men däremot inte norra delen av Ljusfallshammar samt 
Skönnarbo, det innebär en restidsbesparing på cirka tio minuter.  Hållplats Liljevägen, 
Ljusfallshammar skola, Lämnåvägen, Skönnarbo och Skönnarbo vändplats utgår.  

Linjen kommer köra riksväg 51 norr ut för att sedan svänga av vid Örebrovägen. Hållplats 
Pumphuset kommer flyttas väster ut i anslutning till korsningen RV51/Örebrovägen för bättre 
yttäckning. Linjen kommer sedan köra via Örebrovägen mot hållplats Högamon för att sedan 
fortsätta öster ut via Getryggen mot Grytgöl.  

 

Figur 9 Trafikeringsförslag västra stråket  

Skaftkörning Borggårdsvägen  

Linje 415 kommer inte trafikera Borggårdsvägen utan det uppdraget läggs över på den så kallade 

Borggårdslinjen linje 414 som kommer köra en för- och en eftermiddagstur. Idag görs en 
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skaftkörning med de båda linjerna (413 och 414) ut till Borggård via Borggårdsvägen vilket utgör en 

sträcka på totalt 3,6 kilometer fram och tillbaka (hållplats: Borggårds station – Borggårds vägkors). 

Skaftkörningen tar cirka sex minuter. Antalet påstigande på sträckan utgörs av 16 resenärer per 

vardag.  

I Hällestad Borggård bor det cirka 40 stycken barn i grundskoleåldern och drygt 20 stycken 

ungdomar i gymnasieåldern.  

I Tabell 10 nedan redovisas avståndet till hållplats Hällestad skola från samtliga sex hållplatser på 

Borggårdvägen.  

Tabell 10 Avstånd till hållplats Hällestad skola samt antal påstigande 

Hållplats  Mot Hällestad Mot Finspång Avstånd till Hällestad skolan (km) 

Borggårds vägkors 0 7 0,6 

Solbacka 0 0 1 

Nitvägen 0 2 1,4 

Idrottsplatsen 0 0 1,7 

Borggårds bruk 0 4 2,1 

Borggårds station 0 3 2,4  

Totalt resande på Borggårdsvägen 0 16  

 

Skönnarbo och norra Ljusfallshammar  

I Tabell 11 redovisas avståndet till hållplats Pumphuset från hållplatser norr om Pumphuset. 

Sträckan mellan Skönnarbo vändplats och Pumphuset är 3,6 kilometer och tar cirka 10 minuter att 

köra. Snittpåstigande per dag på sträckan är elva personer.  

I Skönnarbo bor cirka 70 personer, varav 5 stycken tillhör grundskoleåldern och cirka 2 stycken 

tillhör gymnasieåldern  

Tabell 11 Avstånd till hållplats Pumphuset samt antal påstigande 

Hållplats  Mot Skönnarbo Mot Finspång Avstånd till Pumphuset (km) 

Liljevägen 0 4 0,6 

Ljusfallshammar skola 0 6 1 

Lämnåvägen 0 1 2 

Skönnarbo 0 0 2,6 

Skönnarbo vändplats 0 0 3,6 

Totalt resande  0 11  

 

Utbud  

Antalet turer ökar mellan Finspång – Grytgöl samt mellan Finspång – Ljusfallshammar. Hällestad 

får ett utökad antalet turer mitt på dagen. Området kommer till skillnad från idag även trafikeras på 

söndagar vilket innefattar en tur på förmiddagen och en tur på eftermiddagen. Skiljaktigheter i 

tidtabellen förekommer men i mindre utsträckning. Det kommer också finnas tillgång till en sen 

anropsstyrd kvällstur.  

Olika linjevarianteter förekomma i en mycket liten utsträckning. Hållplats Nyhemskolan, 

Missionskyrkan Sonstorp och Hälletsad skola trafikeras under skolturer. I övrigt kör linjen med 

samma sträckning och hållplatsband varje tur, på så sätt skapas ett enkelt trafiksystem som 

underlättar för kunden.    
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Infrastruktur och restid  

Tillsammans omfattar linje 413 och 414 73 hållplatser idag. I den framtagna trafiklösningen omfattar 

ringlinjen 39 hållplatser.   

Dialog har förts med vägsamfälligheten i Ljusfallshammar gällande flytt av hållplats Pumphuset. 

Östgötatrafiken, Finspångs kommun och vägsamfälligheten har gemensamt kommit fram till 

lämplig placering av hållplatsen i anslutning till korsningen RV51/Örebrovägen för en högre 

yttäckning i Ljusfallshammar. Ljusfallshammar vägförening föreslår att hållplatsen byter namn till 

Hammarn. 

En dialog har förts med vägsamfälligheten vid Hällestad skola samt Finspångs kommun där olika 
trafikeringsalternativ med koppling till vägens beskaffenhet har diskuterats. Den långsiktiga 
trafikeringslösningen utgår från att ny hållplats ansluten till väg 51 anläggs på den södra sidan av 
väg 51 och att all trafik flyttas dit. Den gemensamma inriktningen är att på kort sikt angöra hållplats 
Hällestad skola likt idag med viss trafik. Övrig trafik körs via Riksväg 51. Det innebär att vägen utsätts 
för samma belastning/slitage som idag.  

Nya hållplatsen förslås byggas samman med befintlig gång- och cykelbana. Om platsen byggs kan 

den ersätta hållplats Hällestad skola, Tallberga och Djupedal. Östgötatrafiken kommer påbörja 

dialog med Trafikverket gällande önskad inriktning. Vägsamfälligheten och Finspångs kommun 

inkluderas i arbetet.  

Hållplatser som lagt tillbaka på linjen efter önskemål av Finspångs kommun är; Östentorp, Ullstorp 

(Dalhem plockas bort), Rommetorp, Vargfallet, Skåntorp och Mellantorpsvägen. För närmare 

hållplatsdetaljer, se bilaga 2.  

Restiden förkortas med cirka sex minuter tack vare att skaftkörningen i Borggård tas bort. Utöver 

det görs en restidsbesparing med cirka tio minuter av att inte köra sträckan Skönnarbo – norra 

Ljusfallshammar. Dessutom görs en restidsbesparing genom en genare linjedragning i Finspångs 

tätort samt genom en reducerad hållplatsbild.  
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Linje 414 (Borggårdslinjen)  

Finspångs kommun har uttryckt önskemål om att Borggårdsvägen fortsatt bör trafikeras fram till 

dess att en trafiksäker lösning har byggts i anslutning till Borggård och Hällestad skola.  

Förslaget innebär att Borggård kommer fortsatt trafikeras med den så kallade Borggårdlinjen, se 

linjedragning i Figur 10. Linjen kommer ha ett eget linjenummer 414 så att kunden enkelt kan 

särskilja linjen från ringlinje 415.  

Utbud  

Linjen kommer köra en morgon- och en eftermiddagstur och främst vara anpassad efter 

skoltiderna i Finspång.  

Infrastruktur och restid  

Linjen omfattar totalt 23 hållplatser. Hållplatsbilden är desamma som för linje 415 mellan Finspång 

och Borrgård. Utöver det trafikerar linjen hållplatserna längs med Borggårdsvägen.  

Restiden mellan Borggårds station och Nyhemsskolan är cirka 20 minuter.  

 

  

Figur 10 Linje 414 (Borrgårdslinjen) 
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Östra stråket  

Östra stråket utgörs av tätorterna Butbro, Lotorp, Igelfors och Rejmyre samt området Hävla norr om 
Rejmyre. Många av invånarna bor utspritt utanför ovan nämnande tätorter.  

Linje 416 

Förslaget innebär att dagens linje 416 får en genare linjedragning i Finspångs tätort, reducerad 
hållplatsbild och förkortas till Rejmyre, se Figur 11. Rejmyre har idag nio hållplatser vilket är mycket 
i förhållande till ortens areal och befolkningsmängd. Förslaget innebär att linje 416 angör fem 
hållplatser i tätorten just för att göra linjen mer attraktiv med färre antal stopp.   

Hävla kommer inte trafikförsörjas av den linjelagda kollektivtrafiken. Antalet snittpåstigande per 
vardag på sträckan mellan Rejmyre och Hävla är nio stycken. Dessutom är sträckan mellan Rejmyre 
– Hälva drygt en mil vilket är en lång och därmed kostsam sträcka att köra för så pass få resande. 
Sträckan mellan Rejmyre – Hävla tar drygt tio minuter.  Hävla får trafik i form av närtrafik.  

Linjen kommer ha goda bytesmöjligheter i Vistinge för vidare resa mot Norrköping.  

 

Figur 11 Trafikeringsförslag linje 416 
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Rejmyre – Hävla  

Figur 12 visar de fem hållplatserna som är placerade norr om Rejmyre med en radie på 2 kilometer 

från respektive hållplats. Inom det utritade området bor cirka 300 personer (där de flesta bor i de 

rödmarkerade områdena) varav 40 tillhöra grundskoleåldern och 12 tillhöra gymnasieålder. Som 

tidigare nämnts pendlar en stor del av högstadie- och gymnasieleverna som är bosatta i och i 

närheten av Hävla till Vingåker alternativt Katrineholm med Sörmlandstrafiken. Antalet 

snittpåstigande per vardag på sträckan Rejmyre - Hävla (hållplats: Åndviken – Hävla affär) är nio 

det vill säga sex procent av det totala påstigande på linjen.  

 

Figur 12 Området norr om Rejmyre, där de flesta bor i de rödmarkerade områdena 

Utbud  

Rejmyre kommer få ytterligare en tur i respektive riktning på söndagar i övrigt kommer turutbudet 

vara likt idag. Skiljaktigheter i tidtabellen i form av anropsstyrda turer förekommer inte. Olika 

linjevarianteter kommer förekomma på vardagar där ett antal turer går mellan Rejmyre – Vistinge 

och därmed inte hela vägen till Finspång.  

Infrastruktur och restid  

Linje 416 omfattar idag 45 hållplatser och föreslås omfatta 23 hållplatser vid trafikstart. En fortsatt 

dialog med Finspångs kommun och Trafikverket behövs främst kopplat till hållplats Sliparevägen 

och Gamla kyrkogården i Rejmyre. Hållplatserna föreslås få ett justerat läge för bättre yttäckning i 

Rejmyre. Hållplats Siemens kontor har tillkommit på linjen.  För närmare hållplatsdetaljer, se bilaga 

2.  
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Linjens restid förkortas med drygt tio minuter av att inte köra sträckan Rejmyre - Hävla. Dessutom 

görs en restidsbesparing tack vare en genare linjedragning i Finspångs tätort och att hållplatsbilden 

har reducerats längs med hela linjen.  Linjen har ändhållplats Finspångs station.  

Linje 417  

Sträckan Finspång - Igelfors är utpekat som prioriterat huvudstråk i Finspångs översiktsplan. 
Förslaget innebär med hänsyn till det att dagens linje 417 kör likt idag men med en reducerad 
hållplatsbild samt en genare linjedragning i Finspångs tätort, se Figur 13.  

Kommunen har uttryckt önskemål om att låta skaftkörningen i Lotorp kvarstå. Det byggs nya hus i 

Lotorp och det finns planer på fler dessutom byggs en ny större förskola. Lotorp är dessutom en del 

av Finspångs tätort i kommunens sätt att se på området.  

Östgötatrafiken har identifierat ett stråk i Igelfors som utgör vägsamfällighet. Vägsamfälligheten har 
i tidiga dialoger framfört önskemål om ett upphörande av trafikering av samfälld väg. Sett till att 
Igelfors saknar statlig eller kommunal väginfrastruktur som medger vändning av trafik i Igelfors, 
fortsätter linjen att trafikera enligt nuvarande sträckning. Östgötatrafiken och Finspångs kommun 
bör dock vara observanta på om vägsamfälligheten kommer med förnyade önskemål om upphörande 
av trafikering av aktuellt vägstråk för nya bedömningar om var linjen kan vända. 

 

Figur 13 Trafikeringsförslag linje 417 
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Utbud  

Söndagstrafik har tillkommit i övrigt är turutbudet desamma som idag.  Olika linjevarianteter 

kommer fortsatt förekomma då ett litet antal turer endast trafikerar sträckan Finspång – Lotorp.     

Infrastruktur och restid  

Linje 417 omfattar idag 35 hållplatser och föreslås omfatta 20 hållplatser vid trafikstart. Hållplats 

Lotorps skola föreslås flyttas närmare korsningen Lorebergsvägen/Igelforsvägen. Hållplats Hälla 

gård ligger idag i en kurva och bör ses över tillsammans med Finspångs kommun och Trafikverket. 

Linjen har ändhållplats Finspångs station.   

Hållplatser som lagts tillbaka på linjen efter önskemål av Finspångs kommun är; Igelforsvägen 52, 

Börgöl, Hushagen och Hårtorp. Utöver det har även hållplats Siemens kontor tillkommit på linjen.  

För närmare hållplatsdetaljer, se bilaga 2. Restiden reduceras dels tack vare en genare linjedragning 

i Finspångs tätort, dels tack vare en reducerad hållplatsbild.  

Finspångs tätort  

Linjerna har idag ett rörigt upplägg i Finspångs tätorten med många skaftkörningar, se Figur 15. För 
att öka attraktiviteten och enkelheten innebär förslaget en genare och mer renodlad linjedragning i 
Finspångs tätort för samtliga fyra linjer, se Figur 14. Linje 414 och 415 kommer inte trafikera östra 
delen av Finspångs tätort eftersom det inte finns något större behov av att köra till Grosvadsskolan i 
den nordöstra delen av Finspång. De flesta skolelever i den västra kommundelen tillhör 
Nyhemsskolan som ligger i den sydvästra delen av Finspång. Samtliga skolturer kommer angöra 
hållplats Nyhemsskolan. Övriga turer har Finspångs station som sluthållplats.  

Till skillnad från linje 414 och 415 kommer linje 416 samt 417 trafikera den östra delen men inte den 
västra delen av Finspångs tätort. Anledningen till det är att det inte finns något större behov av att 
köra dit då flesta skolelever i den östra kommundelen tillhör Grosvadsskolan. Samtliga turer 
kommer därav angöra hållplats Gronvägen. Från hållplats Gronvägen finns en bra gång- och 
cykelbana till Grosvadsskolan och avståndet från hållplatsen till skolan är cirka 300 meter. Linje 416 
och 417 kommer sedan köra vidare till Finspångs station som blir sluthållplats.  

Gemensam målpunkt för de tre landsbygdslinjerna är hållplats Finspångs station. Här kommer bra 
bytesmöjligheter finnas för vidare resa med tätorts- och regiontrafiken. Det i sin tur skapar goda 
förutsättningar för resenärer som ska vidare i tätorten alternativt mot Norrköping eller Linköping. 
Tack vare genare linjedragning i Finspångs tätort skapas betydelsefulla restidsvinster vilket i sin tur 
gör kollektivtrafiken mer attraktiv.  
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Figur 14 Trafikeringsförslag Finspångs tätort 

   

Figur 15 Nuläge Finspångs tätort  
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Effektbedömning 

Det nya trafiksystemet innebär en omfördelning av dagens trafikvolymer där resurser läggs på stråk 

med resandepotential och dras in eller plockas bort på ställen som saknar resandepotential. 

Trafikförslaget innebär generellt sätt genare linjedragningar och ett förenklat linjesystem som 

underlättar för kunden. Vid en trafikförändring tar det i normala fall upp till tre år innan den får full 

effekt på resandeutvecklingen. I och med att det varit en pandemi i samhället i form av covid-19 

räknar Östgötatrafiken att den positiva effekten av förslaget tar längre tid än så. Vid beräkning av 

resandeökning utgår man i det här fallet från ett normalt ”nuläge” det vill säga antalet resande under 

år 2019. Resandeökningen uttrycks inte i antal eftersom bedömningen är svår att säkerställa 

däremot förs ett resonemang kring effekterna av trafikomläggningen.   

Omläggningen av trafiken är ett viktigt steg på vägen för att nå Region Östergötlands övergripande 

trafikrelaterade mål.  

Systemet som helhet 

Kilometerproduktionen kommer vara densamma som idag däremot har det skett en omfördelning 

av resurser där fler turer har lagts på stråk med resandepotential och reducerats eller plockats bort i 

stråk där resandeunderlaget är lågt. Trafiksystemets enkelhet i kombination med ändrade 

linjesträckningar kommer innebära en resandeökning samtidigt som kunderna blir mer nöjda vilket 

innebär goda förutsättningar för att uppnå de regionala målen.  

En trafiksatsning kan beskrivas som i Figur 16. Mer resurser tillförs trafiken som en primär effekt 

vilket gör att mer trafik kan köras som i sin tur ger fler resande tack vare det ökade utbudet. 

Slutsatsen är att ökat utbud genererar mer resande som i sin tur ger mer intäkter som används till 

ytterligare trafiksatsningar. Viktigt att komma ihåg är att alla satsningar innebär behov av ökade 

resurser eftersom biljettintäkterna inte täcker den totala kostnaden.  

 

Figur 16 Effekter av effektiviseringar och utbudsökningar i trafiken 
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Finspångs landsbygd  

I detta avsnitt bedöms effekterna av den föreslagna trafiklösningen.  

Utbud 

Kilometerproduktionen är densamma som idag, resurserna är omfördelade och orter som Grytgöl, 
Ljusfallshammar och Hällestad får ett ökat turutbud. Söndagstrafik tillkommer på samtliga linjer för 
att skapa möjlighet till fritidsresande.  
 
Det finns dessutom god potential till att uppfylla målet om ökat antal arbetspendlare tack vare att 
goda bytesmöjligheter skapas vid Finspångs station där resenären kan ta sig vidare med tätorts- 
alternativt regiontrafiken.  
 
Restid och upptagningsområde 
Restiden är en viktig faktor när en kund står inför valet att åka kollektivt eller att ta bilen. Den 
föreslagna trafiklösningen innebär en något förkortad restid tack vare genare linjedragningar och 
förkortad körväg.  
 
I den föreslagna trafiklösningen görs förändringar både i linjedragning men även hållplatsutbud. I 
nuläget finns flertalet hållplatser med lågt antal påstigningar i stråken samtidigt som det nya 
trafikeringsförslaget innebär viss justering i linjedragning. Med anledning av detta blir det ganska 
stora förändringar i upptagningsområde inom vissa delar av stråken. Vid beräkning av en radie på 
två kilometer från hållplats har förslagen linjesträckningen ett upptagningsområde som täcker cirka 
85 procent av befolkningen i Finspångs kommun, se Figur 17.  Yttäckningen blir något längre från 
idag men å andra sidan får de stråken med störst resandepotential en ökning av trafik. Trots att 
Hävla och även Skönnarbo enligt det här förslaget står utan linjelagd kollektivtrafik antas resandet 
på totalen att öka.  
 
Hävla och Skönnarbo blir utan linjelagd kollektivtrafik och kommer få närtrafik. I dessa områden är 
resandet lågt och trafiken förhållandevis dyr att bedriva. Resurserna som sparas i dessa områden 
kommer istället att läggas i områden som Grytgöl, Ljusfallshammar och Hällestad. 
   

 

Figur 17 Upptagningsområdet med nya trafikförslaget 
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Nedan presenteras hur många som övergår till närtrafik från linjelagd kollektivtrafik. Siffrorna är 
tagna från SCB, 2019 års data och antalet gymnasieleverna som redovisas är de som är antagna år 
2020–2021. I Tabell 12 nedan redovisas antalet som går från linjelagd trafik till närtrafik.  

Tabell 12 Områden som får närtrafik 

Områden med omnjed som får närtrafik  Totalbefolkning Gymnasieelever Förvärvsarbetande över 16 år 

Hävla  300 12 90 

Skönnarbo 75 4 20 

Totalt  375 16 110 

 

I Tabell 13 nedan redovisas samtliga delsträckor där den linjelagda trafiken planeras att läggas ner 

samt hur många resenärer som påverkas. Totalt påverkas cirka två procent av resenärerna i 

utredningsområdet. Omvänt betyder det att 98 % inte påverkas, utan i stället får del av en linjetrafik 

även i fortsättning.  

Tabell 13 Resenärer som påverkas 

Linje   Stråk Påverkade Totalt på linjen  Procentuell fördelning 

413 Finspång – Sonstorp - Grytgöl 0 75 0% 

414 Skönnarbo 1 187 0,5% 

416 Rejmyre - Hävla 9 140 6% 

417 Finspång – Lotorp - Igelfors 0 64 0% 

Totalt  Finspångs landsbygd 10 466 2% 

 

Resande och intäkter 

Det är svårt att på ett enkelt sätt bedöma effekten på resandet och intäkterna i utredningsområdet. 
Ett genare och enklare linjeupplägg skapas med färre skaftkörningar. Det blir också ett ökat turutbud 
till Grytgöl, Ljusfallshammar och Hällestad samt att söndagstrafik tillkommer. En avgörande faktor 
är att goda bytemöjligheter skapas vid Finspångs station för vidare resa med tätort- och 
regiontrafiken.  Tack vare dessa förbättringar kommer resandet med stor sannolikt att öka på sikt 
och därmed kommer också biljettintäkterna att öka.  

Bruttokostnad för trafiken 

Förslaget är kostnadsneutralt vilket innebär att förslaget varken kostar mer eller mindre för 
Östgötatrafiken att bedriva. Östgötatrafiken räknar dock med en intäktsökning på sikt.  
 

Påstigande och kostnadstäckning 

Tack vare trafiksatsningen bedöms resandeutvecklingen vara god efter 2023 under förutsättning att 

de resenärer som valt att inte åka kollektivt under pandemin återkommit. Uppfylls detta kommer 

även kostnadstäckningen förbättras. Nettokostnaden per påstigande för trafiken 2023 bedöms 

sjunka tack vare de ovan nämnda trafiksatsningarna.  
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Genomförandeplan  

Nytt trafikupplägg  

Ambitionen är att det nya trafikupplägget ska införas i samband med tidtabellperioden som startar 
i juni 2023. Det nya trafikeringsförslaget börjar då gälla för linjerna 414, 415, 416 och 417.   

Inför trafikstart bör Östgötatrafiken tillsammans med Finspångs kommun genomföra 
informationskampanjer riktade till boende, arbetsplatser, SFI, Komvux, gymnasium och 
grundskolor i kommunen.  

Infrastruktur  

Hållplatsbandet behöver studeras vidare tillsammans med Finspångs kommun, enskilda 

vägsamfälligheter och Trafikverket. En fortsatt dialog behövs bland annat gällande 

trafiksäkerhetsåtgärder vid Borggård som ligger i nära anslutning till Hällestad skola samt säker 

passage i Sonstorp.  
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Slutsats  

Vid införandet av det nya linjenätsförslaget kommer resenärerna märka skillnad framförallt i ökad 

enkelhet i form av färre linjevarianter. Dessutom blir det mindre skiljaktigheter i tidtabellen i form 

av anropsstyrda turer samt skolturer. Linjedragningarna på samtliga linjer blir genare vilket skapar 

en mer attraktiv kollektivtrafik. Vid en trafikförändring tar det i normala fall upp till tre år innan det 

får full effekt på ökat resande. I och med att det pågått en pandemi i samhället beräknas 

resandeökningen ta längre tid än så då Östgötatrafiken först och främst måste få tillbaka de kunder 

som har förlorats främst under år 2020 och 2021 till följd av covid-19.  Införande av den nya 

trafiklösningen rekommenderas i juni 2023.  

Invånarna i Finspångs kommun kommer med detta förslag att få en bättre landsbygdstrafik tack vare 
ett enklare samt genare linjesystem med färre tidtabell- och linjevarianter. Om prognoserna uppfylls 
om ett ökat resande och ökad kundnöjdhet är omläggningen ett steg på vägen för att nå Region 
Östergötlands övergripande mål om 32 procents marknadsandel av det motoriserade resandet.   
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Bilaga 1 – Statistik  

Påstigandestatistiken som presenteras är hämtad från resande under en femveckorsperiod i 

september och oktober 2019 innan pandemin Covid-19 bröt ut i Sverige. Referensveckorna 

som används är vecka 39, 40, 41, 42 och 43. Under dessa veckor förekommer inga helgdagar 

eller lovdagar vilket betyder att trafikering sker enligt ordinarie tidtabell.  

Resandestatistik linje 413 & 414 

I följande avsnitt beskrivs resandestatik för linje 413 och 414. I tabell nedan presenteras 

snittpåstigningar för delområdet Finspång – Hällestad Borggård i respektive riktning.  

Hållplats Mot Hällestad Borggård Mot Finspång  

Grosvadsskolan 18 0 

Tegelbruket 0 0 

Gröna vägen 1 0 

Missionskyrkan 0 0 

Finspång station 38 2 

Nyhemsskolan 19 0 

Bergska skolan 33 1 

Lasarettsvägen 4 1 

Myrmalmskiosken 1 2 

Mellangrind 0 1 

Laduvägen 0 0 

Djupdalsvägen 0 0 

Storängsskolan 0 0 

Siemens kontor  0 0 

Olstorpsvägen 0 0 

Högsäter 1 1 

Falla 1 0 

Östentorp 0 0 

Fränntorp 0 1 

Bangrindarna 0 11 

Missionskyrkan Sonstorp (endast linje 
414 som trafikerar) 

11 0 

Örtagsvägen 0 0 

Grytgöls vägkors 0 11 

Dalhem 0 2 

Ullstorp 0 0 

Lötenborg 0 0 

Djupedal 0 0 

Hällestad skola  0 9 

Tallberga 0 2 

Borggårds vägkors 0 7 

Solbacka 0 0 

Nitvägen 0 2 

Idrottsplatsen 0 0 

Borggårds bruk 0 4 

Borggårds station 0 3 

Bogetorp 0 3 

Hällestads kyrka 0 6 

Totalt  127 69 
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I tabell nedan presenteras snittpåstigningar för hållplatser på Borggårdsvägen samt för hela 

linjen.  

Snittpåstigande per dag Borggårdsvägen  Hela linje 413+414 Procentuell fördelning 

Vardag 16 196 8% 

 

Linje 413 

I följande avsnitt beskrivs utbud och resandestatistik för linje 413. 

Utbud  

• Måndag – Fredag: Se tabell nedan.  

• Lördag: Två anropsstyrda turer i respektive riktning mellan Hällestad – Grytgöl  

• Söndag: Ingen trafik 
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Resandestatistik  

I tabell nedan redovisas antalet snittpåstigningar per hållplats i respektive riktning.  

Hållplats  Mot Grytgöl  Mot Finspång  

Grosvadsskolan 6 0 

Tegelbruket 0 0 

Gröna vägen 0 0 

Missionskyrkan 0 0 

Finspång station 9 0 

Nyhemsskolan 7 0 

Bergska skolan 12 0 

Lasarettsvägen 1 0 

Myrmalmskiosken 0 1 

Mellangrind 0 0 

Laduvägen 0 0 

Djupdalsvägen 0 0 

Storängsskolan 0 0 

Siemens kontor  0 0 

Olstorpsvägen 0 0 

Högsäter 0 0 

Falla 0 0 

Östentorp 0 0 

Fränntorp 0 0 

Bangrindarna 0 1 

Örtagsvägen 0 0 

Grytgöls vägkors 0 1 

Dalhem 0 0 

Ullstorp 0 0 

Lötenborg 0 0 

Djupedal 0 0 

Hällestad skola 0 0 

Tallberga 0 0 

Solbacka 0 0 

Nitvägen 0 1 

Idrottsplatsen 0 0 

Borggårds station 0 1 

Borggårds bruk 0 0 

Borggårds vägkors 0 4 

Bogetorp 0 3 

Hällestads kyrka 0 1 

Mellantorpsvägen 0 0 

Skåntorp 0 1 

Länsmansgårdens vägkors 0 1 

Stolpen 0 0 

Bäcken 0 0 

Lövdalen 0 0 

Sonstorps bruks vk 0 4 

Talltorp 0 0 

Vargfallet 0 0 

Stigstorps bro 0 1 

Stigstorps gård 0 1 

Stigstorp 0 1 

Fabriken Barketorp 0 0 

Barketorp 0 3 

Såntorp 0 0 
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Granliden 0 0 

Simonstorps vägkors 0 1 

Tomtebo 0 0 

Rommetorp 0 0 

Marieberg 0 0 

Göl 0 2 

Grytgöls skola 0 2 

Herrgården 0 2 

Bruket 0 1 

Grytgöls centrum 0 8 

Totalt  35 39 
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Linje 414 

I följande avsnitt beskrivs utbud och resandestatistik för linje 414. 

Utbud 

• Måndag – Fredag: Se tabell nedan   

• Lördag: Två turer i respektive riktning mellan Finspång - Skönnarbo  

• Söndag: Ingen trafik 
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Resandestatistik  

I tabell nedan redovisas antalet snittpåstigningar per hållplats i respektive riktning.   

Hållplats Mot Ljusfallshammar  Mot Finspång  

Grosvadsskolan 12 0 

Tegelbruket 0 0 

Gröna vägen 0 0 

Missionskyrkan 10 0 

Finspång station 29 2 

Nyhemsskolan 12 0 

Bergska skolan 21 1 

Lasarettsvägen 3 1 

Myrmalmskiosken 0 2 

Mellangrind 0 0 

Laduvägen 0 0 

Djupdalsvägen 0 0 

Storängsskolan 0 0 

Siemens kontor  0 0 

Olstorpsvägen 0 0 

Högsäter 1 1 

Falla 1 0 

Östentorp 0 0 

Fränntorp 0 1 

Bangrindarna 0 10 

Missionskyrkan Sonstorp 11 0 

Örtagsvägen 0 0 

Grytgöls vägkors 0 10 

Dalhem 0 2 

Ullstorp 0 0 

Lötenborg 0 0 

Djupedal 0 0 

Hällestad skola  0 9 

Tallberga 0 2 

Solbacka 0 0 

Nitvägen 0 1 

Idrottsplatsen 0 0 

Borggårds station 0 2 

Borggårds bruk 0 3 

Borggårds vägkors 0 3 

Bogetorp 0 1 

Hällestads kyrka 0 5 

Österbyhyttan 0 1 

Sandbäcken 0 0 

Komministergården  0 0 

Prästköp 0 7 

Högamon 0 8 

Pumphuset 0 4 

Liljevägen 0 4 

Ljusfallshammars skola 0 6 

Lämneåvägen 0 1 

Skönnarbo 0 0 

Skönnarbo vändplats 0 0 

Totalt  100 87 
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I tabell nedan presenteras snittpåstigningar mellan hållplats Liljevägen – Skönnarbo 

vändplats samt för hela linjen.  

Snittpåstigande per dag Liljevägen – Skönnarbo vändplats Hela linje 414 Procentuell fördelning 

Vardag 11 187 6% 
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Linje 416 

I följande avsnitt beskrivs utbud och resandestatistik för linje 416. 

Utbud 

• Måndag – Fredag: Se tabell nedan   

• Lördag: fyra turer i respektive riktning mellan Vistinge - Rejmyre vändplats varav en 

tur kör till Hävla  

• Söndag: En anropsstyrd tur i respektive riktning mellan Vistinge – Rejmyre  
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Resandestatistik  

I tabell nedan redovisas antalet snittpåstigningar per hållplats i respektive riktning.  

Hållplats Mot Rejmyre Mot Finspång 

Lasarettet  0 0 

Högby 0 0 

Bergska skolan  4 0 

Nyhemsskolan  2 0 

Finspångs station  26 0 

Missionskyrkan  1 0 

Gröna vägen  1 0 

Tegelbruket  1 1 

Grosvadsskolan  4 1 

Laduvägen  2 1 

Djupdalsvägen 0 0 

Storängsskolan  0 1 

Skatglädjen  1 0 

Hårstorpsvägen  0 1 

Bävervägen  1 0 

Risinge kyrka  0 0 

Stjänvik  0 0 

Lotorps vägkors  0 0 

Ekviken 0 0 

Ysunda  0 0 

Ysunda Villa 0 0 

Vistinge  23 1 

Lämmenäs  0 2 

Lämmetorp 0 0 

Lämmetorp, norra 0 1 

Falsnäset  0 1 

Häradstorp  0 1 

Skogstorpets vägkors  0 0 

Jerketorp 0 0 

Rosenlund 0 0 

Sliparevägen  0 2 

Simonstorps vägkors 0 4 

Glasbruksvägen 0 4 

Rejmyre kyrka  0 15 

Rejmyre glasbruk 1 13 

Gamla Kyrkogården 0 6 

Blåsarevägen 1 5 

Sandåkravägen 0 2 

Rejmyre vändplats  0 0 

Åndviken 0 0 

Åndenäs 0 0 

Frängsätter 1 1 

Hävla gård 0 1 

Hävla affär 0 7 

Totalt 69 71 
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I tabell nedan presenteras snittpåstigningar mellan hållplats Åndviken – Hävla affär samt för 

hela linjen.  

Snittpåstigande per dag Åndviken – Hävla affär Hela linje 416 Procentuell fördelning 

Vardag 9 140 6% 
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Linje 417 

I följande avsnitt beskrivs utbud och resandestatistik för linje 417. 

Utbud 

• Måndag – Fredag: Se tabell nedan   

• Lördag: Tre anropsstyrda turer i respektive riktning 

• Söndag: Ingen trafik  
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Resandestatistik  

I tabell nedan redovisas antalet snittpåstigningar per hållplats i respektive riktning.  

Hållplats  Mot Igelfors Mot Finspång  

Nyhemsskolan 1 0 

Finspångs station 14 0 

Missionskyrkan 1 0 

Gröna vägen 1 1 

Grosvadsskolan 10 0 

Tegelbruket  1 1 

Gronvägen 1 0 

Mandelblomsvägen  0 2 

Bävervägen 1 0 

Grostorps gård  0 0 

Butbro vägkors  0 0 

Sveaborg 1 0 0 

Sveaborg 2 0 0 

Lotorps gård  0 0 

Lotorps skola 0 0 

Bygatan 0 5 

Huvklintsvägen 0 3 

Torgvägen 0 3 

Igelforsvägen 52 0 0 

Yxviken 0 1 

Skiren  0 0 

Flasbjörke  0 0 

Bäcktorpet  0 0 

Börgöl  0 0 

Hushagen 0 0 

Hälla gård 0 1 

Hårtorp 0 1 

Björke vägskäl 0 0 

Igelfors skola 0 13 

Totalt  30 31 
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I tabell nedan presenteras snittpåstigningar på hållplats Bygatan och Huvklintsvägen i Lotorp 

samt för hela linjen.  

Snittpåstigande per dag Torgvägen – Igelfors skola  Hela linje 417 Procentuell fördelning 

Vardag 8 60 13% 
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Bilaga 2 – Infrastruktur  

I följande avsnitt beskrivs hållplatser som Östgötatrafiken föreslår utvecklas, vidmakthålls 

respektive för nedläggning. Viktigt att tillägga är att fortsatt dialog sker med Finspångs 

kommun gällande hållplatsbilden för landsbygdstrafiken, nedan följer endast ett första förslag 

på åtgärder. Det finns även en kategori med hållplatser där fortsatt dialog bör ske med 

Finspångs kommun och/eller Trafikverket för att fastslå om hållplatsen ska utvecklas.  

Enligt det regionala målet ska andelen tillgänglighetsanpassade hållplatser i stomtrafiken eller 

som har 20 påstigande eller fler per dag uppgå till 100 procent år 2030.  

Linje 415 omfattar 39 hållplatser vid trafikstart. De 39 hållplatserna delas 

upp enligt följande:  

• 4 hållplatser som inte behöver åtgärds utan uppfyller dagens behov enligt RTP-målen  

• 1 hållplatser bedöms med anledning av dagligt resande vara kvalificerade för 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder  

• 1 hållplats föreslås få justerat läge 

• 30 hållplatser trafikeras enligt dagens standard  

• 2 hållplatser behöver utredas vidare  

• 1 bytespunkt 

• 28 hållplatser slutar trafikeras  

Hållplatser som inte behöver åtgärdas utan uppfyller dagens behov enligt RTP-målen  

Följande 4 hållplatser uppfyller godkänd standard och behöver därmed ingen åtgärd.  

Kommun Hållplatsnamn Väghållare Bedömning  

Finspång Finspångs station  Kommun Godkänd standard 

Finspång Bergska skolan Trafikverket Godkänd standard 

Finspång Mellangrind  Trafikverket Godkänd standard 

Finspång  Myrmalmskiosken  Trafikverket Godkänd standard  

 

Hållplatser som föreslår få trafiksäkerhetshöjande åtgärder  

Östgötatrafiken ser ett behov att höja trafiksäkerheten på följande hållplats. Hållplatsen har 

brister i trafiksäkerhet på grund av omkörningssituationer redan idag. Tillfällig åtgärd i form 

av minskat antal stopp med vissa linjer är gjord, men behöver också åtgärdas fysiskt. 

Hållplatsen ligger idag på statligt vägnät och bör åtgärdas före överlämnande av vägen till 

kommunalt väghållarskap. Åtgärd som föreslås är justerad placering av hållplatsen samt ökad 

tillgänglighet.   

Kommun Hållplatsnamn Väghållare Bedömning  

Finspång  Lasarettsvägen  Trafikverket Flytt av hållplatsläge eftersom den idag ligger i en kurva. 
Ärendet pågår tillsammans med Trafikverket och Finspångs 
kommun. Behandlas lämpligen inom ramen för förbifart väg 
51.  
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Hållplatser som föreslås få justerat läge  

Östgötatrafiken har tillsammans med Finspångs kommun konstaterat att följande hållplats 

bör justerat för att skapa en bättre yttäckning. Överenskommelse med Ljusfallshammars 

vägförening har skett avseende ny placering vid Hammarn.   

Kommun Hållplatsnamn Väghållare Bedömning 

Finspång  Pumphuset  Enskild Flytt för att komma i närmare korsning RV51/Örebrovägen. 
Hållplatsen föreslås byta namn till Hammarn. 

 

Hållplatser som har färre än 20 påstigande per dag och trafikeras enligt dagens standard 

Följande 30 hållplatser är inte tillgänglighetsanpassade och behöver inte heller vara det enligt 

de regionala målen eftersom samtliga har färre än 20 påstigande per dag och tillhör inte 

stomlinjenätet. Hållplatserna i listan nedan kommer trots den låga standarden trafikeras av 

landsbygdslinje 415.  

Kommun Hållplatsnamn Väghållare Bedömning  

Finspång  Olstorpsvägen  Trafikverket Ficka finns på båda lägen 

Finspång  Högsäter  Trafikverket Ficka finns på båda lägen 

Finspång  Fränntorp Trafikverket Fick finns på läge A 

Finspång  Falla, Sonstorp Trafikverket Ficka finns på båda lägen 

Finspång  Bangrindarna  Trafikverket 
 

Väderskydd finns på läge B, ficka finns på båda lägen. Anslutande 
G/C-bana. Se över passagepunkt. 

Finspång Grytgöls vägkors  Trafikverket 
 

Väderskydd finns på läge B, ficka finns på båda lägen. Se över 
passagepunkt.  

Finspång  Lötenborg  Trafikverket Ficka finns på båda lägen 

Finspång  Bogetorp läge A Trafikverket Ficka saknas 

Finspång  Österbyhyttan  Trafikverket Ficka finns på läge B 

Finspång  Sandbäcken  Trafikverket Ficka finns på båda lägen 

Finspång  Prästköp  Trafikverket Ficka finns på båda lägen 

Finspång  Komministergården  Trafikverket Ficka finns på båda lägen 

Finspång  Högamon  Trafikverket Ficka finns på båda lägen 

Finspång  Grytgöls centrum Trafikverket Fickor saknas  

Finspång  Herrgården Trafikverket Ficka finns på läge B 

Finspång  Grytgöls skola  Trafikverket Fickor saknas 

Finspång  Marieberg  Trafikverket Fickor saknas, samlingshållplats för Göl och Rommetorp 

Finspång  Simonstorps vägkors  Trafikverket Fickor saknas, ligger i en korsning 

Finspång  Barketorp Trafikverket Fickor saknas 

Finspång  Stigstorps gård  Trafikverket Fickor saknas 

Finspång  Sonstorps bruk vk Trafikverket Fickor saknas, ligger i en korsning 

Finspång  Länsmansgårdens vägkors  Trafikverket Fickor saknas, ligger i en korsning 

Finspång  Skåntorp Trafikverket Fickor saknas 

Finspång Ullstorp  Trafikverket Fickor finns på båda lägen, GC-anslutning. Önskemål från 
Finspångs kommun att fortsatt trafikera 

Finspång Rommetorp Trafikverket 
 

Fickor saknas, väderskydd på läge B. Önskemål från Finspångs 
kommun att fortsatt trafikera 

Finspång Vargfallet Trafikverket 
 

Fickor saknas. Önskemål från Finspångs kommun att fortsatt 
trafikera 

Finspång Såntorp Trafikverket 
 

Fickor saknas. Önskemål från Finspångs kommun att fortsatt 
trafikera 

Finspång Mellantorpsvägen Trafikverket 
 

Fickor saknas. Önskemål från Finspångs kommun att fortsatt 
trafikera 

Finspång Tallberga  Saknar säker passage över RV 51, CG-bana  
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Finspång Missionskyrkan Sonstorp Kommun Trafiksäker. Önskemål från Finspångs kommun att fortsatt 
trafikera 

 

Hållplatser som behöver utredas vidare 

Östgötatrafiken har identifierat 2 hållplatser som behöver utredas vidare tillsammans med 

Finspångs kommun och Trafikverket.  

Kommun Hållplatsnamn Väghållare Bedömning 

Finspång  Hällestad kyrka  Trafikverket 
 

Förstärka passagepunkten vid hållplatsen för ökad säkerhet  

Finspång Östentorp Trafikverket 
 

Behöver lyftas till TRV för utredning avseende 
trafiksäkerhetsåtgärd. Önskemål från Finspångs kommun att 
fortsatt trafikera 

 

Bytespunkt som behöver utredas vidare 

Efter dialog med Vägsamfälligheten vid Hällestad skola, Finspångs kommun har man 

tillsammans identifierat behov av en ny ersättande hållplats vid Hällestad skola. Hållplatsen 

bör förläggas i höjd med skolan med anslutning direkt från väg 51 för att kunna lyfta bort 

kollektivtrafiken från den samfällda vägen vid skolan.    

Kommun Placering Väghållare Bedömning 

Finspång I nära anslutning till 
Hällestad skola 

Trafikverket 
 

Utreds vidare tillsammans med Trafikverket, kommunen och 
enskilda vägsamfälligheten. Syftet är att skapa en trafiksäker 
lösning.  

 

Hållplatser som slutar trafikeras  

Östgötatrafiken har identifierat 28 hållplatser som slutar trafikeras vilket främst beror på att 

linjen får en ny linjedragning, hållplatserna har få resande, saknar ficka och/eller har låg 

trafiksäkerhet.   

Kommun Hållplatsnamn Väghållare Anledning  Snittpåstigande 
v.39–43 år 2019  

Hållplatsen 
läggs ner  

Finspång Nyhemsskolan Kommun Ny linjedragning 19 Nej 

Finspång  Grosvadsskolan  Kommun Ny linjedragning  18 Nej 

Finspång  Tegelbruket Kommun Ny linjedragning  0 Nej 

Finspång Djupdalsvägen Kommun Ny linjedragning  0 Nej 

Finspång Missionskyrkan Kommun Ny linjedragning  0 Nej 

Finspång  Laduvägen Kommun Ny linjedragning 0 Nej 

Finspång Storängsskolan  Kommun Ny linjedragning  1 Nej 

Finspång Gröna vägen  Kommun Ny linjedragning  1 Nej 

Finspång  Siemens kontor Kommun Ny linjedragning  0 Nej 

Finspång Örtagsvägen Trafikverket 
 

Lågt påstigande + närhet 
till nästa hållplats + nära 
privat fastighet. Endast ett 
läge 

0 Ja 

Finspång Djupedal Trafikverket Trafikosäker  0 Ja 

Finspång Borggårds vägkors  Trafikverket Ny linjedragning  7 Nej 

Finspång Solbacka Trafikverket Ny linjedragning 0 Nej 

Finspång  Nitvägen Trafikverket Ny linjedragning  2 Nej 

Finspång  Idrottsplatsen Trafikverket Ny linjedragning  0 Nej 
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Finspång Borggårds bruk Trafikverket 
 

Ny linjedragning 4 Nej 

Finspång Borggårds station Trafikverket Ny linjedragning 3 Nej 

Finspång Liljevägen Trafikverket Ny linjedragning  4 Ja 

Finspång Ljusfallshammars skola   Trafikverket 
 

Ny linjedragning 6 Ja 

Finspång Lämnåvägen  Trafikverket Ny linjedragning 0 Ja 

Finspång Skönnarbo  Trafikverket Ny linjedragning 0 Ja 

Finspång  Skönnarbo vändplats  Trafikverket Ny linjedragning  0 Ja 

Finspång  Bruket Trafikverket Tät hållplatsbild 1 Ja 

Finspång Göl  Trafikverket Stolpe i vägkant, få 
påstigande  

2 Ja 

Finspång Tomtebo  Trafikverket Lågt påstigande  0 Ja 

Finspång Granliden  Trafikverket Lågt påstigande  0 Ja 

Finspång Talltorp Trafikverket Lågt påstigande 0 Ja 

Finspång  Lövdalen Trafikverket 
 

Lågt påstigande + tät 
hållplatsbild 

0 Ja 

Finspång  Stolpen Trafikverket Lågt påstigande + tät 
hållplatsbild 

0 Ja 

Finspång Fabriken Barketorp Trafikverket Lågt påstigande + tät 
hållplatsbild 

0 Ja 

Finspång Stigstorps bro Trafikverket 
 

Lågt påstigande + tät 
hållplatsbild 

1 Ja 

Finspång Stigtorp Trafikverket Lågt påstigande + tät 
hållplatsbild 

1 Ja 

Finspång Bäcken Trafikverket Lågt påstigande + tät 
hållplatsbild 

0 Ja 

Finspång  Dalhem Trafikverket Ullstorp ersätter   2 Ja 

 

Linje 414 (Borggårdslinjen) omfattar 23 hållplatser vid trafikstart. De 23 

hållplatserna delas upp enligt följande:  

• 4 hållplatser som inte behöver åtgärds utan uppfyller dagens behov enligt RTP-målen  

• 1 hållplatser bedöms med anledning av dagligt resande vara kvalificerade för 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder  

• 1 hållplats föreslås få justerat läge 

• 1 hållplats föreslås tillgänglighetsanpassas  

• 14 hållplatser trafikeras enligt dagens standard  

• En hållplats behöver utredas vidare  

• En bytespunkt 

Hållplatser som inte behöver åtgärdas utan uppfyller dagens behov enligt RTP-målen  

Följande 4 hållplatser uppfyller godkänd standard och behöver därmed ingen åtgärd.  

Kommun Hållplatsnamn Väghållare Bedömning  

Finspång Finspångs station  Kommun Godkänd standard 

Finspång Bergska skolan Trafikverket Godkänd standard 

Finspång Mellangrind  Trafikverket/Kommun Godkänd standard 

Finspång  Myrmalmskiosken  Trafikverket Godkänd standard  
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Hållplatser som föreslår få trafiksäkerhetshöjande åtgärder  

Östgötatrafiken ser ett behov att höja trafiksäkerheten på följande hållplats. Hållplatsen har 

brister i trafiksäkerhet på grund av omkörningssituationer redan idag. Tillfällig åtgärd i form 

av minskat antal stopp med vissa linjer är gjord, men behöver också åtgärdas fysiskt. 

Hållplatsen ligger idag på statligt vägnät och bör åtgärdas före överlämnande av vägen till 

kommunalt väghållarskap. Åtgärd som föreslås är justerad placering av hållplatsen samt ökad 

tillgänglighet.   

 

Kommun Hållplatsnamn Väghållare Bedömning  

Finspång  Lasarettsvägen  Trafikverket Flytt av hållplatsläge eftersom den idag ligger i en kurva. 
Ärendet pågår tillsammans med Trafikverket och Finspångs 
kommun. Behandlas lämpligen inom ramen för förbifart väg 
51. 

 

Hållplatser som har fler än 20 påstigande per dag och saknar tillgänglighetsanpassning 

Östgötatrafiken ser ett behov att höja standarden på följande hållplats i form av 

tillgänglighetsanpassning.  

Kommun Hållplatsnamn Väghållare Bedömning 

Finspång  Nyhemsskolan  Kommun Tillgänglighetsanpassning  

 

Hållplatser som har färre än 20 påstigande per dag och trafikeras enligt dagens standard 

Följande 14 hållplatser är inte tillgänglighetsanpassade och behöver inte heller vara det enligt 

de regionala målen eftersom samtliga har färre än 20 påstigande per dag och tillhöra inte 

stomlinjenätet. Hållplatserna i listan nedan kommer trots den låga standarden trafikeras av 

landsbygdslinje 415.  

Kommun Hållplatsnamn Väghållare Bedömning  

Finspång  Olstorpsvägen  Trafikverket  Ficka finns på båda lägen 

Finspång  Högsäter  Trafikverket Ficka finns på båda lägen 

Finspång  Falla, Sonstorp Trafikverket Ficka finns på båda lägen 

Finspång  Fränntorp Trafikverket Fick finns på läge A 

Finspång  Bangrindarna  Trafikverket Väderskydd finns på läge B, ficka finns på båda lägen. Anslutande 
G/C-bana. Se över passagepunkt 

Finspång Grytgöls vägkors  Trafikverket Väderskydd finns på läge B, ficka finns på båda lägen.  
Se över passagepunkt 

Finspång Ullstorp  Trafikverket 
 

Fickor finns på båda lägen, GC-anslutning 
Önskemål från Finspångs kommun  

Finspång  Lötenborg  Trafikverket Ficka finns på båda lägen 

Finspång Borggårds vägkors  Trafikverket Fickor saknas  

Finspång Solbacka Trafikverket Fickor saknas 

Finspång  Nitvägen Trafikverket Fickor saknas 

Finspång  Idrottsplatsen Trafikverket Fickor saknas 

Finspång Borggårds bruk Trafikverket Fickor saknas 

Finspång Borggårds station Trafikverket Fickor saknas, vändplats finns  

Finspång Tallberga  Trafikverket Saknar säker passage över RV 51, CG-bana finns 
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Hållplatser som behöver utredas vidare 

Östgötatrafiken har identifierat en hållplats som behöver utredas vidare tillsammans med 

Finspångs kommun och Trafikverket.  

Kommun Hållplatsnamn Väghållare Bedömning 

Finspång Tallberga  Trafikverket Behov av säker passage över RV 51 
Utreds vidare tillsammans med Trafikverket och kommunen 

Finspång Östentorp Trafikverket Behöver lyftas till TRV för utredning avseende 
trafiksäkerhetsåtgärd. Önskemål från Finspångs kommun 

 

Bytespunkt som behöver utredas vidare 

Efter dialog med Vägsamfälligheten vid Hällestad skola, Finspångs kommun har man 

tillsammans identifierat ett behöv av en bytespunkt.   

Kommun Placering Väghållare Bedömning 

Finspång I nära anslutning till 
Hällestad skola 

Trafikverket Utreds vidare tillsammans med Trafikverket, kommunen och 
enskilda vägsamfälligheten. Syftet är att skapa en trafiksäker 
lösning.  
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Linje 416 omfattar 23 hållplatser vid trafikstart. De 23 hållplatserna delas 

upp enligt följande:  

• 7 hållplatser som inte behöver åtgärds utan uppfyller dagens behov enligt RTP-

målen  

• 3 hållplats föreslås få justerat läge 

• 13 hållplatser trafikeras enligt dagens standard  

• 23 hållplatser slutar trafikeras  

Hållplatser som inte behöver åtgärdas utan uppfyller dagens behov enligt RTP-målen  

Följande 6 hållplatser uppfyller godkänd standard och behöver därmed ingen åtgärd.  

Kommun Hållplatsnamn Väghållare Bedömning   

Finspång Finspångs station  Kommun Godkänd standard 

Finspång  Siemens kontor  Kommun Godkänd standard  

Finspång Missionskyrkan Kommun Godkänd standard, läge A saknar väderskydd 

Finspång  Tegelbruket Kommun Godkänd standard  

Finspång Mandelblomsvägen  Kommun Godkänd standard 

Finspång Bävervägen Kommun Godkänd standard, pendlarparkering finns  

Finspång  Vistinge Trafikverket Godkänd standard, regional bytespunkt, pendlarparkering finns 

 

Hållplatser som föreslås få justerat läge  

Östgötatrafiken har konstaterat att följande tre hållplats bör justerat för att skapa en bättre 

yttäckning. Behov av fortsatt dialog med Finspångs kommun och Trafikverket.  

Kommun Hållplatsnamn Väghållare Bedömning 

Finspång Gröna vägen  Kommun Flytt till korsningen Kraftkärrsvägen/Östermlamsvägen. 
Utredning pågår.  

Finspång  Sliparevägen Trafikverket Flytt nordost till korsning Sliparvägen/Finspångsvägen 

Finspång Gamla kyrkogården  Trafikverket Flyttas norr ut för något bättre fördelning mellan hållplatser 

 

Hållplatser som har färre än 20 påstigande per dag och trafikeras enligt dagens standard 

Följande 13 hållplatser är inte tillgänglighetsanpassade och behöver inte heller vara det enligt 

de regionala målen eftersom samtliga har färre än 20 påstigande per dag och tillhöra inte 

stomlinjenätet. Hållplatserna i listan nedan kommer trots den låga standarden trafikeras av 

landsbygdslinje 416.  

Kommun Hållplatsnamn Väghållare Bedömning    

Finspång Gronvägen Kommun Ficka finns på båda lägen  

Finspång  Risinge kyrka  Trafikverket Nod för Risinge och Mo Gård, pendlarparkering finns 

Finspång Lotorps vägkors  Trafikverket Nod för Butbroområdet, pendlarparkering finns 

Finspång  Lämmenäs Trafikverket Fickor finns på båda lägen 

Finspång Lämmetorp Trafikverket Fickor finns på båda lägen 

Finspång  Lämmetorp, norra  Trafikverket Fickor finns på båda lägen 

Finspång Falsnäset  Trafikverket Fickor finns på båda lägen 

Finspång  Häradstorp Trafikverket Fickor finns på båda lägen 

Finspång Skogstorpets vägkors Trafikverket Fickor finns på båda lägen 

Finspång  Rosenlund Trafikverket Fickor finns på båda lägen 

Finspång Rejmyre kyrka  Trafikverket Läge B uppfyller kraven för tillgänglighet   
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Finspång  Rejmyre glasbruk Trafikverket Centrumnod i Rejmyre, fickor finns på båda lägen 

Finspång  Rejmyre vändplats  Enskild Reglerhållplats  

Hållplatser som slutar trafikeras  

Östgötatrafiken har identifierat 23 hållplatser som slutar trafikeras vilket främst beror på att 

linjen får en ny linjedragning, hållplatserna har få resande, saknar ficka och/eller har låg 

trafiksäkerhet.   

Kommun Hållplatsnamn Väghållare Anledning   Snittpåstigande 
v.39–43 år 2019 

Hållplatsen läggs 
ner 

Finspång Bergska skolan Trafikverket Ny linjedragning  4 Nej 

Finspång Lasarettet Kommun Ny linjedragning  0 Nej 

Finspång  Högby Kommun Ny linjedragning  0 Nej 

Finspång Nyhemsskolan Kommun Ny linjedragning  2 Nej 

Finspång Laduvägen Kommun Ny linjedragning  3 Nej 

Finspång  Djupdalsvägen Kommun Ny linjedragning  0 Nej 

Finspång Storängsskolan Kommun Ny linjedragning  1 Nej 

Finspång Skatglädjen Kommun Ny linjedragning  1 Blir ersatt av ny 

Finspång  Hårtorpsvägen  Trafikverket Ny linjedragning  1 Blir ersatt av ny 

Finspång Stjärnvik Trafikverket 
 

Låg trafiksäkerhet + lågt 
påstigande + GC-bana finns  

0 Ja, sommar 2022 

Finspång Ekviken Trafikverket 
 

Låg trafiksäkerhet + togs bort i 
expressbussutredningen  

0 Ja, sommar 2022 

Finspång  Ysunda  Trafikverket 
 

Låg trafiksäkerhet + lågt 
påstigande + GC-bana finns 

0 Ja, sommar 2022 

Finspång Ysunda Villa Trafikverket Låg trafiksäkerhet + lågt 
påstigande + GC-bana finns 

0 Ja, sommar 2022 

Finspång Jerketorp Trafikverket 
 

Tät hållplatsbild i Rejmyre 0 Ja 

Finspång Glasbruksvägen Trafikverket 
 

Tät hållplatsbild i Rejmyre 4 Ja 

Finspång Blåsarevägen Trafikverket 
 

Tät hållplatsbild i Rejmyre 6 Ja 

Finspång  Sandåkravägen Trafikverket Tät hållplatsbild i Rejmyre 2 Ja 

Finspång  Simonstorps 
vägkors  

Trafikverket 
 

Ny linjedragning  4 Ja 

Finspång Åndviken Trafikverket 
 

Ny linjedragning 0 Ja 

Finspång Åndenäs Trafikverket 
 

Tät hållplatsbild + låg 
standard   

0 Ja 

Finspång  Frängsätter Trafikverket Låg trafiksäkerhet + togs bort i 
expressbussutredningen 

2 Ja 

Finspång Hävla gård Trafikverket Låg trafiksäkerhet + togs bort i 
expressbussutredningen 

1 Ja 

Finspång Hävla affär Enskild Låg trafiksäkerhet + saknar 
fickor 

7 Ja 
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Linje 417 omfattar 20 hållplatser vid trafikstart. De 20 hållplatserna delas 

upp enligt följande:  

• 5 hållplatser som inte behöver åtgärds utan uppfyller dagens behov enligt RTP-

målen  

• 3 hållplats föreslås få justerat läge 

• 12 hållplatser trafikeras enligt dagens standard  

• 9 hållplatser slutar trafikeras  
 

Hållplatser som inte behöver åtgärdas utan uppfyller dagens behov enligt RTP-målen  

Följande 5 hållplatser uppfyller godkänd standard och behöver därmed ingen åtgärd.  

Kommun Hållplatsnamn Väghållare Bedömning   

Finspång Finspångs station  Kommun Godkänd standard 

Finspång Siemens kontor Kommun Godkänd standard 

Finspång Missionskyrkan Kommun Godkänd standard, läge A saknar väderskydd 

Finspång  Tegelbruket Kommun Godkänd standard  

Finspång  Butbro vägkors  Trafikverket Godkänd standard 

 

Hållplatser som föreslås få justerat läge  

Östgötatrafiken har konstaterat att följande tre hållplats bör justerat för att skapa en bättre 

yttäckning. Behov av fortsatt dialog med Finspångs kommun och Trafikverket.  

Kommun Hållplatsnamn Väghållare Bedömning 

Finspång Gröna vägen  Kommun Flytt till korsningen Kraftkärrsvägen/Östermlamsvägen. Utredning pågår. 

Finspång Lotorps skola  Trafikverket Flytt mot korsningen Lorebergsvägen/Igelforsvägen (pågår inom Trv´s proj. 
Landsbygdsklivet) 

Finspång Hälla gård  Trafikverket Ligger i en kurva och behöver ses över för en eventuell flytt  

 

Hållplatser som har färre än 20 påstigande per dag och trafikeras enligt dagens standard 

Följande 12 hållplatser är inte tillgänglighetsanpassade och behöver inte heller vara det enligt 

de regionala målen eftersom samtliga har färre än 20 påstigande per dag och tillhöra inte 

stomlinjenätet. Hållplatserna i listan nedan kommer trots den låga standarden trafikeras av 

landsbygdslinje 417.  

Kommun Hållplatsnamn Väghållare Bedömning    

Finspång Gronvägen Kommun Ficka finns på båda lägen  

Finspång Bygatan Enskild Trafiksäker  

Finspång Huvklintsvägen  Enskild Vändplats för trafik som slutar i Lotorp  

Finspång Torgvägen Trafikverket Används för turer som ska mot Igelfors  

Finspång  Yxviken  Trafikverket Låg standard, ligger i kurva  

Finspång Flasbjörke  Trafikverket Fickor finns på båda lägen 

Finspång Björke vägskäl Trafikverket Fickor finns på båda lägen 

Finspång Igelfors skola Trafikverket Centrumnod i Igelfors  

Finspång  Igelforsvägen 52 Trafikverket Önskemål från Finspångs kommun   

Finspång Börgöl  Trafikverket Önskemål från Finspångs kommun   

Finspång  Hushagen Trafikverket Önskemål från Finspångs kommun   

Finspång  Hårtorp Trafikverket Önskemål från Finspångs kommun   
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Hållplatser som slutar trafikeras  

Östgötatrafiken har identifierat 9 hållplatser som slutar trafikeras vilket främst beror på att 
hållplatserna har få resande, saknar ficka och har låg trafiksäkerhet.   

Kommun Hållplatsnamn Väghållare Anledning   Snittpåstigande 
v.39–43 år 2019 

Hållplatsen 
läggs ner  

Finspång Bävervägen  Kommun Ny linjedragning  1 Nej 

Finspång Mandelblomsvägen  Kommun Ny linjedragning 2 Nej 

Finspång Nyhemskolan Kommun Ny linjedragning 1 Nej 

Finspång  Grostorps gård  Trafikverket GC-bana finns + få påstigande + tät 
hållplatsbild 

0 Ja 

Finspång Sveaborg 1 Trafikverket GC-bana finns + få påstigande + 
ligger i en kurva 

0 Ja 

Finspång Sveaborg 2 Trafikverket GC-bana finns + få påstigande + 
ligger i en kurva 

0 Ja 

Finspång Lotorps gård  Trafikverket GC-bana finns + få påstigande + tät 
hållplatsbild 

0 Ja 

Finspång Skiren Trafikverket Låg trafiksäkerhet + få påstigande  0 Ja 

Finspång Bäcktorpet  Trafikverket Låg trafiksäkerhet + få påstigande + 
stolpe i vägkant  

0 Ja 

 

Iakttagelse som bör bevakas 

Östgötatrafiken har identifierat ett stråk i Igelfors som utgör vägsamfällighet. 
Vägsamfälligheten har i tidiga dialoger framfört önskemål om ett upphörande av trafikering 
av samfälld väg. Sett till att Igelfors saknar statlig eller kommunal väginfrastruktur som 
medger vändning av trafik i Igelfors, fortsätter linjen att trafikera enligt nuvarande sträckning. 
Östgötatrafiken och Finspångs kommun bör dock vara observanta på om vägsamfälligheten 
kommer med förnyade önskemål om upphörande av trafikering av aktuellt vägstråk för nya 
bedömningar om var linjen kan vända. 
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Sammanfattning 
I denna trafikutredning utreds busstrafiken i tre områden i Motala och Vadstena kommuner. De 

tre områdena är Motala tätort, ett stråk norr om Motala som innefattar orterna Nykyrka, Godegård 

och Västanvik och landsbygd därikring samt ett stråk mellan Motala och Vadstena inklusive 

Fågelsta och landsbygd därikring. I utredningen presenteras ett förslag till nytt linjesystem och 

trafikupplägg både i stadstrafiken och i de två andra områdena. 

Det föreslagna trafikupplägget förväntas ge ett högre resande än det nuvarande. Dels förväntas 

snabbare restider ge ett ökat resande, dels förväntas ett förenklat och mer lättöverskådligt 

linjesystem i stadstrafiken ge effekten att fler ser kollektivtrafiken som lättanvänd och därför som 

mer attraktiv. 

Förslaget innebär totalt sett en utökad trafik med fler avgångar och resmöjligheter. Framför allt 

erbjuds en utökad trafik på kvällar och helger, och på så sätt framstår kollektivtrafiken som ett mer 

komplett alternativ till biltrafik. Förslaget innebär att kostnaden för kollektivtrafiken ökar med ca 

1,4 miljoner kronor jämfört med kostnaden 2020.Det föreslagna trafikupplägget föreslås införas till 

sommaren 2024. 

I stadstrafiken erbjuder förslaget ett förenklat linjesystem med fem istället för dagens åtta linjer. 

De linjer som läggs ned är långsamma ringlinjer som körs tidiga mornar, kvällar och nätter, och 

den trafik som idag bedrivs på dessa flyttas över i de mer effektiva stomlinjerna. I 

trafikeringsförslaget används alltså samma linjesystem hela trafikdygnet. Dessutom utökas trafiken 

framför allt på mornar och kvällar. 

I stadstrafiken rätas också linjer ut och får snabbare körvägar och en del hållplatser tas bort så att 

trafiken snabbas upp. På detta sätt kommer restider minskas och kollektivtrafiken bli mer attraktiv 

gentemot andra trafikslag. 

En nyhet i linjesystemet i Motala tätort är linjer som bättre täcker resbehovet i Bråstorp och i 

verksamhetsområdet Norra Bergsätter. Genom att allokera resurser dit ges nya resmöjligheter till 

nya målpunkter i staden. För att kunna göra denna satsning flyttas linjedragning från Marieberg 

och Södra Bergsätter där resandet idag är lågt och kollektivtrafiken således är ineffektiv. 

Det finns även ett behov av att trafikförsörja Varamon när verksamheter utvecklas där. Här finns 

ett fortsatt behov av gemensamt arbete för Motala kommun och Östgötatrafiken att parallellt 

planera för en infrastrukturutveckling och en trafikutveckling som tillåter en effektiv trafikering av 

Varamon. 

I stråket norr om Motala föreslås Nykyrka och Godegård få en kollektivtrafik som ungefär 

motsvarar dagens utbud. Förslaget innehåller också helgtrafik till Godegård, vilket saknas idag. 

Trafiken till Västanvik och Nydalen föreslås läggas ned, då den inte når upp till de krav på 

samhällsnytta som Region Östergötland ställer på trafiken. Det saknas dessutom tillräckligt 

resandeunderlag för att kunna öka effektiviteten.  

Mellan Vadstena och Motala minskas den genomsnittliga restiden genom att all trafik mellan 

orterna blir direkttrafik och ingen trafik dem emellan kommer gå den långsammare rutten via 

Fågelsta. Fågelsta kommer få en fortsatt trafik till Motala om än i en minskad omfattning jämfört 

med idag. Vadstena kommer ha lika stort turutbud som idag till Motala på vardagar och ett större 

utbud jämfört med i dag på helger. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

För att nå uppsatta mål i enlighet med våra politiska styrande dokument har Region 

Östergötland genom Östgötatrafiken identifierat ett utvecklingsbehov av trafiken i Motala 

tätort, Vadstena närliggande landsbygd i Motala och Vadstena kommun.  

Den senaste större översynen av stadstrafiken i Motala gjordes 1997 och sedan dess har 

enbart ett antal mindre justeringar av trafiken gjorts. Ett antal större infrastrukturprojekt 

såsom Motalabron, dubbelspår mellan Motala och Mjölby och ny dragning av riksväg 50, har 

förbättrat förutsättningarna för kollektivtrafiken. Målpunkter och pendlingsströmmar har 

förändrats över tid. Det innebär att många förutsättningar för kollektivtrafiken har 

förändrats och att det är dags att göra översyn av trafiken i orten på systemnivå.  

Generellt sett har resandet med kollektivtrafiken i Östergötland ökat och samtidigt har vissa 

linjer i olika delar av länet haft en svag utveckling. Samtliga landsbygdslinjer i uppdraget är 

utpekade som lågeffektiv trafik liksom stadslinje 308. 

Motala kommun har en ny översiktsplan under framtagande. Översiktsplanen, som under 

hösten/vintern 2020 varit på utställning, pekar ut ambitioner för kommunen som en del i ett 

hållbart och attraktivt samhälle samt viken av hållbara transporter och goda 

kommunikationer inom och mellan tätorter. Kommunen pekar också på behovet av starka 

stråk som kopplar samman bostadsområden, verksamheter och orter. I denna ambition har 

kollektivtrafiken en viktig roll.  

1.2 Syfte 

Syftet med utredningen är att leverera underlag och förslag på målstyrd trafikutveckling för 

det aktuella området. De förslag som läggs i utredningen ska ha ett ungefärligt 10-

årsperspektiv. Det innebär att den övergripande strukturen i trafikeringsförslaget förväntas 

finnas kvar i ca 10 år, men smärre förändringar av trafiken bör kontinuerligt göras under 

denna period. Utredningen ska ingå som ett underlag vid kommande trafikbeställningar. 

Utredningens förslag också ska användas vid nästa trafikupphandling som berör området. 

Nästa upphandling har trafikstart sommaren 2024. 

1.3 Omfattning och avgränsningar 

Geografiskt avgränsas området till tre olika delområden:  

1. Motala tätort 

2. Ett landsbygdsområde norr om Motala tätort inklusive orterna Nykyrka, Västanvik 

och Godegård 

3. Ett område söder om Motala tätort inklusive tätorterna Fågelstad och Vadstena 

inklusive landsbygdsområden mellan orterna.  

I utredningen ingår alltså hela Motala kommun utom den del som ligger i stråket mot 

Borensberg, Fornåsa och Linköping, inklusive området norr om Borensberg mot Tjällmo. I 

Vadstena kommun ingår den norra delen av kommunen där kollektivtrafiken går mot 

Motala. I utredningen ingår också att se till stråket Motala – Askersund och det eventuella 

behov av länsgränsöverskridande kollektivtrafik som finns i stråket. 
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Det ingår inte att utreda närtrafiken i området, men konsekvenser av trafikförslaget på 

närtrafiken och närtrafikområdenas utseende presenteras i rapporten. 

I utredningen ingår följande linjer: 

• Stadstrafiken i Motala 

o Linjerna 301, 302, 303, 304, 305, 308, 309 och 310 (dvs samtliga linjer i 

stadstrafiken exklusive servicelinjen 312) 

• Stråket norr om Motala  

o Linje 628 Motala – Nykyrka – Godegård 

o Linje 629 Motala – Nykyrka - Nydalen 

• Stråket Motala – Vadstena 
o Linje 612 Motala – Skeppstad – Vadstena 

o Linje 613 Motala – Fågelsta - Vadstena 

1.3.1 Utredningen som en del av Östgötatrafikens trafikvolym 

Det trafikförslag som presenteras i utredningen skall utgöra en del av hela Östgötatrafikens 

tänkta trafikutbud, och bedömas mot det totala trafikutbudet. Det innebär att trafikvolymen i 

området som ingår i utredningen både kan öka och minska och att resurser både kan tillföras 

trafiken i området eller föras därifrån om behov finns och om det är motiverat av 

effektivitetsskäl. Utredningens förslag är inte begränsat till den ekonomi som i dagsläget 

finns i trafiken inom området. 

1.4 En attraktiv kollektivtrafik mot uppsatta mål 

Vad karaktäriserar en bra kollektivtrafik? Flera olika faktorer samspelar för att människor 

ska uppfatta kollektivtrafiken som ett bra alternativ vid resande. En viktig punkt är att det 

finns en hög turtäthet. En hög turtäthet ger dels en flexibilitet för människor i när de kan 

använda kollektivtrafiken, vilket är viktigt för exempelvis människor som själva kan styra 

över sina arbetstider i viss mån eller för personer som har olika arbets- eller skoltider olika 

dagar i veckan osv. En hög turtäthet möter också det faktum att olika personer som reser i 

samma stråk har olika önskemål om när man vill resa. En hög turtäthet möter alltså fler 

personers resbehov. En hög turtäthet ger alltså en attraktiv kollektivtrafik. 

En ytterligare viktig del i en bra kollektivtrafik är snabbhet. Ju snabbare en resa är desto mer 

attraktiv är den för resenärerna. Raka linjedragningar och få stopp på linjen skapar snabba 

linjer. Där byten krävs för att nå punkt A från punkt B, är det ur attraktivitetssynpunkt viktigt 

att bytena blir så korta som möjligt. Eftersom bytestid upplevs gå långsammare än restid är 

det viktigt att väntetid vid byten minimeras, för att den totala restiden ska upplevas så kort 

som möjligt. 

Ytterligare aspekter som påverkar attraktiviteten och vad som uppfattas som en bra 

kollektivtrafik är att det uppfattas som bekvämt och säkert att åka med kollektivtrafiken. Inte 

bara ombord på bussen eller tåget utan även när resenären väntar vid hållplats. Prisvärdhet 

och att det uppfattas som enkelt att använda sig av kollektivtrafiken är ytterligare faktorer 

som påverkar om trafiken uppfattas som bra eller inte. Enkelheten omfattar många aspekter 

men en som är viktig är att linjesystemet är lätt att förstå och att det är lättfattligt hur man på 

bästa sätt tar sig till önskad målpunkt. Punktlighet, långsiktighet, regularitet, med mera är 

ytterligare aspekter på en attraktiv kollektivtrafik. 
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En kollektivtrafik som uppfattas som attraktiv vill många använda, och ett högt nyttjande av 

kollektivtrafiken leder till att även andra mål med kollektivtrafiken nås, exempelvis 

miljönytta, hög andel av det totala resandet, en god trafikekonomi med mera. 

Om kollektivtrafiken uppfattas som attraktiv vill fler använda sig av den och därmed blir 

intäkterna i kollektivtrafiken högre. Med en återinvestering av högre intäkter i ytterligare 

kollektivtrafik som ger ett större utbud, blir kollektivtrafiken än mer attraktiv och kan 

attrahera ytterligare resenärer. En satsning på att höja attraktiviteten i kollektivtrafiken kan 

således generera tillkommande resenärer i flera led. I figur 1 redovisas detta samspel 

schematiskt. 

 

 

Figur 1: Effekter vid ett förbättrat utbud 

 

1.5 Styrande dokument 

Planeringen av kollektivtrafiken i Östergötland styrs av ett par dokument och riktlinjer vilka 

presenteras i följande avsnitt.  

1.5.1 Regionalt trafikförsörjningsprogram ->2030 

Gemensamt för hela Östergötland är det regionala trafikförsörjningsprogrammet, RTP, som 

är framtaget av Region Östergötland och beslutad i november 2020. I detta dokument finns 

övergripande mål och inriktningar för kollektivtrafiken i Östergötland. Dokumentet är 

framtaget med mål-år 2030. Östgötatrafiken arbetar efter sex målområden vilka alla är 

relevanta för den här trafikutredningen.  

  

Fler och 
nöjdare 

resenärer

Ökade 
intäkter

Högre 
och 

bättre 
utbud

http://www.regionostergotland.se/


 

 

www.regionostergotland.se 7 (49)  
 

• Öka kollektivtrafikens marknadsandel 

• Fler nöjda resenärer 
• God geografisk tillgänglighet 

• Attraktiv kollektivtrafik med god framkomlighet 
• Klimatneutralt resande 
• Öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning  
 
Till dessa målområden finns ett antal kvantifierade mål kopplade av vilka nedanstående sex 
är applicerbara på den här trafikutvecklingen. Målen gäller på Östgötanivå och ska inte 
nödvändigtvis uppnås i varje enskild del av regionen. 
 

• Kollektivtrafikens marknadsandel av det motoriserade resandet ska uppgå till minst 
32 procent 

• Andelen nöjda kunder i den allmänna kollektivtrafiken ska vara 78 procent 

• Hela befolkningen ska ha tillgång till kollektivtrafik år 2030. 

• Minst 90 procent av befolkningen ska ha tillgång till effektiv linjetrafik år 2030. 

• Minst 70 procent av orterna i Östergötland med mer än 900 invånare ska ha tillgång 

till stomtrafik och med en restidskvot på högst 1,4 för resor till Linköping eller 

Norrköping år 2030. 

• Samtliga (100 procent) av kollektivtrafikens hållplatser och bytespunkter i 
stomtrafiken och hållplatser med fler än 20 påstigande per dygn ska 

tillgänglighetsanpassas för personer med funktionsnedsättning.  

Utifrån RTP arbetar Östgötatrafiken med ett antal planeringsprinciper som används för 

prioriteringar vid trafikutveckling och trafikplanering 

Planeringsprincipernas syfte är att prioritera en kundorienterad planering framför en 

produktionsorienterad dito. Planeringen ska underlätta hela resan, från dörr till dörr, även 

om Östgötatrafiken endast levererar en del i kundens hela resekedja. Detta kundfokus 

innebär att hänsynstaganden inte tas för enskilda medborgares resandebehov. Det som ska 

uppnås är största möjliga nytta för flest antal personer. Ofta står inte dessa två perspektiv i 

konflikt med varandra, utan är kompletterande synsätt på lösningarna för kollektivtrafikens 

utmaningar. Av principerna framgår att linjerna ska framföras kortaste/snabbaste vägen, ha 

renodlade, enhetliga, tydliga uppdrag samt att linjerna inte ska köras med olika varianter. 

1.5.2 Riktlinjer för kontinuerlig effektivisering 

Region Östergötland har en process för kontinuerlig effektivisering av den avtalade 

kollektivtrafiken, och i den definieras lågeffektiv kollektivtrafik som trafik med: 

• Låg kostnadstäckningsgrad (under 20 procent) eller 

• Lågfrekvent resande, färre än 10 resenärer per tur eller 

• Låg beräknad samhällsnytta, negativt värde eller 

• liten betydelse för regional tillväxt1.  

Om en linje uppfyller någon av dessa punkter ska den utredas i processen för kontinuerlig 

effektivisering av den avtalade kollektivtrafiken. I den processen görs en djupare analys av 

 

1 Betydelsen för regional tillväxt bygger på en beräkning och bedömning av den potential för resande som finns i 

linjens sträckning. Detta är ett sätt att se om det finns möjlighet till en förbättrad effektivitet genom olika former 

av satsningar som gör att fler väljer kollektivtrafiken framför andra färdmedel. 
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vilka åtgärder som kan tänkas företas för att linjen inte längre ska vara lågeffektiv. Om inga 

andra åtgärder finns att ta till så är nedläggning av linjen ett alternativ. Denna process 

sammanfaller oftast med trafikutvecklingsprocessen. I det trafikbokslut Östgötatrafiken tar 

fram varje år listas de linjer som uppfyller ett eller flera av villkoren för lågeffektiv trafik.   

1.6 Kommunala planer  

I arbetet med att ta fram en kollektivtrafikstruktur ska Östgötatrafiken förhålla sig till 

relevant kommunal planering. Inte minst är översiktsplaner viktiga då de ger den 

övergripande bilden av i vilken riktning en kommun vill utvecklas och hur den övergripande 

inriktningen för att komma dit ser ut. Dessutom finns olika mer eller mindre detaljerade 

andra planer som kan vara relevanta för en trafikutredning. 

1.6.1 Översiktsplan Motala kommun 

Motala kommun är mitt uppe i arbetet med att ta fram en ny Översiktsplan. Planförslaget har 

varit på samråd under slutet av 2020, och en färdig översiktsplan förväntas vara antagen 

första halvåret 2022. Gällande översiktsplan i Motala kommun är från 2006. I den här 

trafikutredningen används samrådsversionen av Motalas kommande översiktsplan för att 

beskriva den önskade framtiden för Motala kommun. 

Motalas översiktsplan tar sin utgångspunkt i att 2040 har sjöstaden utvecklats och har 

uppnått både tillväxts- och klimatmål. Det finns en befolkningstillväxt i alla delar av 

kommunen. Motala ska växa genom förtätning och omvandling av befintlig bebyggelse, det 

ska finnas utrymme för nyexploatering och bebyggelsen ska kunna utvecklas i hela 

kommunen. Översiktsplanen ska underlätta klimatsmart resande och bidra till en blandad 

bebyggelse och en socialt sammanhållen kommun. Planförslaget tar höjd för 7000 nya 

invånare och 5000 arbetsplatser i kommunen. 

I den målbild som målas upp i översiktsplanen och i de strategier som följer därav påverkar 

och påverkas av infrastruktur, trafik och kollektivtrafik. Av målbilden och strategierna 

framgår att ett ökat pendeltågsresande är önskvärt till och från Motala kommun och 

samtidigt är det viktigt med en väl fungerande (buss)kollektivtrafik, såväl i Motala tätort som 

på landsbygden. Genom att förtäta bebyggelsen i staden och bejaka en bebyggelseutveckling i 

goda kollektivtrafiklägen i mindre tätorter och på landsbygden ska goda förutsättningar för 

en snabb, tillgänglig och kapacitetsstark kollektivtrafik byggas. Det lyfts fram att 

kollektivtrafikplanering och samhällsplanering generellt behöver ske parallellt och i 

samklang med varandra. 

Motala kommun önskar att Motala på ett starkare sätt integreras i den regionala 

arbetsmarknaden, studiemarknaden med flera marknader. Som en del i detta önskar man 

uppnå en balans i in- och utpendling till och från kommunen. I denna ambition spelar 

pendeltåg och expressbussar en viktig roll, men även stadstrafiken är viktig för detta 

eftersom en anslutningsresa mellan stationen och arbetsplatsen/målpunkten ofta behövs för 

pendlaren och resenären. 

Av översiktsplanen framgår också att Motala kommun ser kollektivtrafiken som ett verktyg 

för integration, och att kollektivtrafiken ska ha som uppgift att underlätta för människor med 

en svagare ekonomisk situation eller funktionsvariationer att transportera sig. 

I översiktsplanen påpekas att bilparken inom en snar framtid kommer ha en betydligt 

mindre miljöpåverkan än dagens bilpark. Dock kommer problematiken med bilens 
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utrymmestagande i det offentliga rummet att kvarstå, och av den anledningen finns det 

fortsatt anledning att verka för ett minskat bilåkande, till förmån för andra transportsätt 

inom kommunen. 

Av översiktsplanen framgår att bebyggelseutvecklingen i Motala stad främst ska tillkomma 

genom förtätning av den nuvarande stadens yta. Efter att ett flertal stora infrastrukturprojekt 

har genomförts i och omkring Motala stad finns i dagsläget stor potential att tillvarata ytor 

som tidigare varit svåra att exploatera. Ett antal tidigare industriområden och 

impediment/naturmarksområden planeras få ny markanvändning. I Varamon planeras för 

idrottscenter och upplevelseturism, på Södra stranden omvandlas ett verksamhetsområde till 

bostäder. På Motala verkstads gamla område på Verkstadsön omvandlas området till 

stadsbebyggelse med en tyngdpunkt mot upplevelseverksamhet. På Electrolux gamla område 

planeras för stadsutveckling. Förutom dessa utpekade större projekt finns planer på en 

generell förtätning i hela staden där det finns potential. 

Den expansion av stadens yta som planeras ske ska i första hand ske norrut. I närtid är det 

främst bostadsområdet Bråstorp som planeras att växa med bostäder och en fortsatt 

expansion av områdets handel och lättare verksamhet, samt industriområdet Norra 

Bergsätter. På längre sikt (troligen minst 10 år in i framtiden) planeras bostadsbebyggelse i 

Bromma/Djurkälla och i Smedsby. 

1.6.2 Översiktsplan Vadstena kommun 

Vadstena kommun har en översiktsplan som antogs 2013. I översiktsplanen lyfts som 

övergripande mål att samhällsplaneringen ska skapa förutsättningar för en attraktiv livsmiljö 

för arbete, boende och fritid. Vadstena ska nå god livskvalitet genom att utveckla en 

ekologisk hållbarhet, samtidigt som kommunens resurser ska användas ändamålsenligt och 

kostnadseffektivt. I Vadstena ska samtliga kommuninvånare ges möjlighet till inflytande över 

kommunens verksamheter. 

Vadstena kommun ska ha en befolkning som minst är lika stor som 2009, och helst ska 

befolkningen växa och ha en jämnare åldersfördelning. Vadstena ska vara en integrerad del 

av en flerkärnig region. 

Kollektivtrafiken har en viktig roll för att bidra till att målen kan uppnås. Genom att det finns 

en attraktiv kollektivtrafik blir Vadstena kommun mer attraktiv som boendeort, och detta 

gäller framför allt bland yngre vuxna som är en kategori som i hög utsträckning använder sig 

av kollektivtrafiken. 

I översiktsplanen pekas två riktningar ut för expansion av staden; norrut och söderut. Ur ett 

kollektivtrafikperspektiv passar det utmärkt då kollektivtrafikstråket mot Motala går 

längsmed expansionsplanerna norrut och ändhållplats för kollektivtrafiken i Vadstena är 

längst söderut i staden vid Kungs Starby. Som kollektivtrafiksträckningen ser ut idag genom 

Vadstena fångas alltså båda expansionsriktningarna på ett bra sätt av kollektivtrafiken. Den 

fysiska planeringen och kollektivtrafikplaneringen kan alltså sägas dra åt samma håll och 

förstärka varandra.  

I översiktsplanen pekas ut att det är viktigt att satsa på alternativa transportsätt till biltrafik 

för att kunna nå klimatmål. Vadstena kommun har nyligen gjort en satsning på att förbättra 

hållplatser och prioritera kollektivtrafik (jämte gång och cykeltrafik) på genomfartsleden i 

staden, samt byggt en del nya hållplatser och hållplatslägen, vilket gjort att kollektivtrafiken 
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nu får en rakare och snabbare dragning genom staden och att den blir mer attraktiv att 

använda.  

På landsbygden pekar Vadstena översiktsplan på att det är viktigt att bebyggelsen inte sprids 

okontrollerat i landskapet, utan att det är viktigt att verka för att tillkommande bebyggelse 

koncentreras till befintliga bystrukturer. Ur ett kollektivtrafikperspektiv är detta en mycket 

bra strategi då det stärker resandeunderlaget på de platser där tillkommande bebyggelse 

koncentreras till.  

I översiktsplanen konstateras att för att kollektivtrafiken ska vara ett attraktivt resalternativ 

är restid, bekvämlighet och turtäthet viktiga aspekter. Det nämns också att det är viktigt att 

hela resan tas i beaktande när man planerar för kollektivtrafik. Som en del i detta pekar man 

på behovet av omstigningspunkter mellan olika trafikslag, och mer detaljerat pekar man på 

behovet av en pendlarparkering i Vadstena stad för byte mellan bil och kollektivtrafik. 

1.7 Mål 

Målen i den här utredningen relaterar till målområden i RTP och har delats upp i två olika 

kategorier. I den första kategorin finns mål på en samhällsnivå, det vill säga målsättningar 

som svarar på frågan om vad vi vill att kollektivtrafiken ska bidra till i samhällsutvecklingen 

området kring Motala och Vadstena. Detta kallar vi samhällsmål. I denna kategori återfinns 

också mål som kopplar mot kommunala mål på en övergripande nivå. I den andra kategorin 

återfinns kollektivtrafikrelaterade mål, det vill säga mål som satts upp för hur trafiksystemet 

ska bidra till samhällsmålen. Dessa kallar vi trafik- och infrastrukturmål. 

En viktig skillnad mellan de två olika målkategorierna är att till samhällsmålen bidrar 

Östgötatrafiken med vissa delar för att målen ska uppnås medan andra aktörer har minst lika 

viktiga delar att bidra med. I trafik- och infrastrukturmålen har Östgötatrafiken en mycket 

större egen rådighet för att uppnå målen, även om många andra parters insatser också är 

viktiga för måluppfyllelsen. 

Samhällsmål: 

• Kollektivtrafiken ska vara bidragande till att boende i Motala och Vadstena 

kommuner har tillgång till en stor arbetsmarknad och studiemarknad. 

• Kollektivtrafiken ska bidra till att många kan pendla till och från Motala och Vadstena 

tätorter 

• Kollektivtrafiken ska vara ett attraktivt transportmedel som bidrar till ett minskat 

bilåkande i de aktuella delarna av Motala och Vadstena kommuner 

• Kollektivtrafiken ska bidra till att Nykyrka och Fågelsta med omkringliggande 

landsbygd ses som attraktiva boendeorter med goda pendlingsmöjligheter. Detsamma 

gäller för området mellan Motala och Vadstena, samt stråket mot Godegård. 

 

Trafik- och infrastrukturmål 

• Stärka den strategiska kopplingen mellan stadstrafiken och Östgötapendeln i Motala.  

• Öka enkelheten för resenärer genom färre linjevarianter och en enklare linjestruktur i 

stadstrafiken i Motala 

• Skapa en taktfast tidtabell med god turtäthet och snabba resor mellan Vadstena och 

Motala 
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• Snabba upp trafiken i Motala stad genom färre skaftningar2 och minskat antal 
hållplatser 

• Erbjuda en attraktiv och ändamålsriktig kollektivtrafik i stråket norr om Motala 

 

1.8 Samverkan 

I arbetet med att ta fram denna trafikutredning har en dialog mellan tjänstemän på 
Östgötatrafiken och i Motala och Vadstena kommuner förts kontinuerligt. Det övergripande 
innehållet i utredningen har också kommunicerats med politiska instanser i Motala och 
Vadstena kommuner och vid dessa tillfällen har även politiker från TSN närvarat och deltagit 
i diskussioner. Tjänstemannakontakter har även förts mellan Östgötatrafiken och 
Trafikverket, samt med Region Örebro. Kommunerna och Region Örebro har tagit del av en 
dialograpport och lämnat sina synpunkter över den. Synpunkterna har behandlats till 
slutrapporten. 

  

 

2 En skaftning är när bussen lämnar huvudstråket för att angöra en eller flera hållplatser som ligger på en väg vid 

sidan om, för att sedan återvända samma väg tillbaka till huvudstråket. Skaftningar tar lång tid i jämfört med en 

linje där alla hållplatser ligger i samma stråk. 
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2 Nulägesbeskrivning befolkning och 

pendling 

I området som berörs av utredningen bor ca 42 000 invånare. Större delen av dessa bor – ca 

31 000 - bor i Motala stad och i Vadstena stad bor knappt 6000 personer. Övriga orter i 

området är Nykyrka, Fågelsta, Godegård och Västanvik. 

2.1 Befolkning 

I området är befolkningstätheten utanför tätorterna väldigt låg, och detta medför att det är 

orterna som är helt strukturerande för var och hur kollektivtrafik kan och bör erbjudas.  

I Motala stad finns områden som har en mycket hög befolkningstäthet och dessa områden är 

viktigast att de erbjuds en attraktiv kollektivtrafik då det är i dessa områden som flest kan 

nyttja kollektivtrafiken. 

 

Karta 1: Befolkning per 100-metersruta 

Källa: Statistiska centralbyrån 

 

Befolkningsutvecklingen i området som berörs av utredningen har varit tämligen stabil under 

den senaste 10-årsperioden. Motala stad och i viss mån i Vadstena stad är de enda områdena 

som har haft någon större befolkningsökning i området. På landsbygden har det skett en 
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befolkningsminskning i områdena norr om Motala men en ökning i områdena söder om 

staden, men i båda fallen är det ganska små förändringar det handlar om. 

 

 2010 2020 Befolkningsförändring 

Tätorter    

Motala 29 772 31 294 1522 

Nykyrka 414 398 -16 

Fågelsta 287 303 16 

Vadstena 5 563 5 705 142 

    

Landsbygdsområden    

Västra Ny (exklusive Nykyrka) 898 884 -14 

Godegård 690 660 -30 

Motala (exklusive Motala stad) 847 806 -41 

Västra Stenby, Fivelsta, Varv och Styra 

(exklusive Fågelsta) 
1 122 1 205 83 

Hagebyhöga och Orlunda 339 342 3 

Vadstena, Strå och Hov (exklusive Vadstena 

stad) 
455 420 -35 

Tabell 1: Befolkning i utredningsområdet 2010 och 2020 

Källa: Statistiska centralbyrån 

 

2.2 Pendling 

För att analysera ett resbehov eller ett resandeunderlag används uppgifter om pendling och 

pendlare. I denna utredning används statistisk arbetspendling enligt SCB:s definition för att 

visa på hur pendlingen ser ut. Den statistiska pendlingen är helt enkelt ett mått på hur många 

som bor på en plats (exempelvis en ort) och som har sin arbetsplats på en annan plats. Det 

innebär inte nödvändigtvis att alla dessa personer reser varje dag, men det visar på ett 

resbehov. 

På samma sätt behandlas gymnasiependlingen. Där används uppgifter från 

gymnasieskolornas antagningsenheter som visar var gymnasieelever som går på olika skolor 

har sin bostad. 

2.2.1 Arbetspendling 

Den största inpendlingen till Motala tätort kommer från den egna kommunen. Förutom 

inpendlingen från den egna kommunen domineras orten av inpendling från Linköpings, 
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Mjölby och Vadstena kommuner. Utpendlingen är störst till Linköping och sedan kommer 

Mjölby och Vadstena i fallande ordning, medan inpendlingen är av liknande storlek från alla 

de tre kommunerna. Pendlingen in och ut från Askersund och andra kommuner norrut från 

Motala är av underordnad betydelse. 

 Utpendlare Inpendlare 

Motala kommun (exklusive 

Motala stad) 

1 597 1 452 

Linköpings kommun 1 535 5 73 

Mjölby kommun 1 170 553 

Vadstena kommun 567 506 

Norrköpings kommun 186 69 

Stockholms kommun 130 25 

Askersunds kommun 87 111 

Ödeshögs kommun 40 45 

Boxholms kommun 36 47 

Tabell 2: in och utpendling till Motala tätort 2019 

Källa: Statistiska centralbyrån 

 

Motala kommun är den överlägset viktigaste kommunen för arbetspendling till och från 

Vadstena stad, men Mjölby och Linköping är också viktiga för pendlingen. Det finns även en 

pendling mellan Vadstena stad och övriga delar av kommunen även om denna är 

förhållandevis liten jämfört med andra pendlingsrelationer. 

 

 Utpendlare Inpendlare 

Motala kommun 469 670 

Mjölby kommun 261 211 

Linköpings kommun 206 79 

Vadstena kommun (exklusive 

Vadstena stad) 

198 226 

Stockholms kommun 34 10 

Ödeshögs kommun 23 38 

Tabell 3: In- och utpendling till Vadstena tätort 2019 

Källa: Statistiska centralbyrån 

 

När man studerar pendling till och från Fågelsta och Nykyrka är det dels tydligt att det finns 

väldigt liten inpendling till orterna och att utpendlingen i första hand går mot den egna 
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kommunen (och troligtvis främst mot Motala stad) även om det finns individer som pendlar i 

andar riktningar också. För Fågelstas del handlar det om Linköping, Mjölby och Vadstena 

kommuner. För Nykyrka handlar det främst om Linköping och Mjölby kommuner. När det 

gäller pendlingen till och från landsbygdsområdena går det med hög säkerhet anta att 

pendlingen liknar de mindre tätorterna i området – dvs att pendlingen i första hand är riktad 

mot Motala men att det även finns pendling mot Vadstena, Mjölby och Linköping. 

2.2.2 Gymnasiependling 

I alla delar av området som är aktuellt i utredningen är Motala den viktigaste studieorten för 

gymnasiestuderande. Sekundärt är Linköping en viktig studieort och det förekommer också 

ett icke obetydligt resande till Mjölby för gymnasiestudier från Motala, Vadstena och 

området runt Fågelsta. 

 

Gymnasieelever i Motala stad 

Studieort Antal elever, ca 

Motala 850 

Linköping 190 

Mjölby 40 

Norrköping 30 

Övriga 40 

Tabell 4: Gymnasieelever som bor i Motala stad efter studieort, 2020 

Källa: Gymansieantagningen, Linköpings kommun 

 

Gymnasieelever i Nykyrka och Västanvik med omnejd 

Studieort Antal elever, ca 

Motala 30 

Övriga 10 

Tabell 5: Gymnasieelever som bor i Nykyrka och Västanvik med omnejd efter studieort, 2020 

Källa: Gymansieantagningen, Linköpings kommun 

 

Gymnasieelever i Godegård med omnejd 

Studieort Antal elever, ca 

Motala 10 

Övriga 5 

Tabell 6: Gymnasieelever som bor i Godegård med omnejd efter studieort, 2020 

Källa: Gymansieantagningen, Linköpings kommun 

 

Gymnasieelever i Fågelsta med omnejd 
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Studieort Antal elever, ca 

Motala 30 

Linköping 10 

Övriga 10 

Tabell 7: Gymnasieelever som bor i Fågelsta med omnejd efter studieort, 2020 

Källa: Gymansieantagningen, Linköpings kommun 

 

Gymnasieelever i Vadstena kommun 

Studieort Antal elever, ca 

Motala 120 

Linköping 80 

Mjölby 40 

Övriga 20 

Tabell 8: Gymnasieelever som bor i Vadstena kommun efter studieort, 2020 

Källa: Gymansieantagningen, Linköpings kommun 

 

2.3 Målpunkter  

Den enskilt viktigaste målpunkten i området är Motala stad. I staden finns flera målpunkter 

som genererar ett resande både inom staden och till staden från andra delar av området. Man 

finner de flesta målpunkterna som genererar ett stort resande i de centrala delarna av staden 

och i en relativ närhet till resecentrum. Straxt norr därom finner vi lasarettet som får anses 

vara en av de allra viktigaste målpunkterna i staden. Allra längst norrut i staden finns 

Bråstorps handelsområde vilket är en målpunkt inte bara för Motalabor utan även för boende 

i grannkommuner. Högstadieskolor och gymnasieskolor, vilka har ett stort resande till sig 

finns spridda över hela staden. 
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Karta 2: Viktiga målpunkter i Motala stad  

 

I Motala finns utvecklingsprojekt planerade som kommer leda till nya målpunkter. Det 

viktigaste projektet är satsningar på Varamon. Först kommer en satsning på ett idrottscenter 

med bandyhall och ishockeyhall att genomföras. Detta planeras finnas på plats till 2024. Vid 

ett senare tillfälle planeras Lalandia bygga en semester- och badanläggning i området. 

Kopplat till den planerar kommunen att anlägga ett badhus. I Varamoområdet kommer alltså 

en mycket stark målpunkt för resande att skapas inom några år. Ett andra planerat område 

med målpunkter är Gamla Motala verkstad, där lokaler för kulturella och upplevelsebaserade 

verksamheter planeras. 

Arbetsplatser är självfallet viktiga målpunkter i staden. Arbetstillfällen finns spridda över 

hela staden men koncentrationen är olika hög i olika delar. De viktigaste arbetsområdena är 

Centrum, Lasarettet, Agneshög/Väster, Norra Bergsätter/Skolgårda, Bråstorp och 

Electroluxområdet/Charlottenborg. De flesta av de viktigare arbetsplatsområdena är i 

dagsläget tämligen välförsörjda med kollektivtrafik. Undantaget är Norra Bergsätter som 

idag inte har någon kollektivtrafik i området och Agneshög där det från delar av området är 

långt till hållplats. Längs den södra utfarten finns en del verksamheter som har långt till 

stadstrafiken, men där passerar alla bussar till och från Vadstena så där finns god 

kollektivtrafikförsörjning i alla fall. 
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Karta 3: Sysselsatt dagbefolkning och påstigande per hållplats i stadstrafiken, 2019 

Källa: Statistiska centralbyrån 

 

I Vadstena stad finns flera olika målpunkter men samtidigt är staden så liten att 

kollektivtrafiken som går i ett band rakt genom staden på den tidigare genomfartsleden, 

enkelt nås från alla delar av staden. Därför blir det mest av akademiskt intresse att prata om 

olika målpunkter inom Vadstena stad.  

På landsbygden och i de mindre orterna finns det inte särskilt många målpunkter som 

genererar något större resande. Norr om Motala finns Medevi Brunn och Övralid som 

genererar ett visst fritidsresande samt ett mindre arbetsresande framför allt sommartid, och 

strax söder om Motala finns ett arbetsplatsområde med flera företag i Norrsten. I detta 

område finns planer på utökning med fler företag och arbetsplatser.  
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3 Stadstrafiken i Motala 

Stadstrafiken i Motala består i dag av 8 olika linjer samt en servicelinje. Servicelinjen, 

nummer 312, utreds inte i denna utredning, men den redovisas för att ge en bättre 

helhetsbild av dagens utbud i stadstrafiken. Av de åtta linjerna är det fem linjer som 

trafikeras dagtid. Dessa har linjenummer 301 till 305. Linje 308 är en ringlinje som trafikeras 

tidiga mornar. Linje 309 och 310 är ytterligare två ringlinjer som trafikeras kvällar, linje 310 

även nätter på fredagar och lördagar. Den stora mängden linjer och att olika linjer trafikerar 

olika tider på dygnet ger en tämligen svåröverskådlig bild av hur kollektivtrafiken ser ut och 

fungerar i Motala stad. Lägg till att ett par delar av staden kollektivtrafikförsörjs av 

landsbygdlinjer vilket gör systemet ännu mer komplex. 

Två områden i Motala trafikförsörjs främst av landsbygdstrafik. Det är områdena Norra 

Varamon och Smedsby som försörjs av linje 628 och 629 (som i området har samma 

sträckning) samt området längs den södra utfarten ur Motala (Holmområdet m.m.) som 

kollektivtrafikförsörjs av linje 612 och 613, vilka också har en gemensam sträckning i 

området. 

 

Karta 4: Kollektivtrafiklinjer i stadstrafiken i Motala 2021. 
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3.1 Dagens linjedragning  

Av de fem linjerna som trafikerar stadstrafiken dagtid är tre stomlinjer och de övriga två är 

lokallinjer som förstärker stomlinjerna i högtrafik. Stomlinjerna är linje 301, 303 och 305, 

och lokallinjerna är linje 302 och 304. 

Tidtabellerna är uppbyggda så att stomlinjerna passar tåget på Motala C. På så sätt finns det 

inte bara bytesmöjligheter mellan de tre linjerna och tågtrafiken utan även mellan de tre 

linjerna inbördes. De två lokallinjerna som går dagtid passerar Motala C mellan stomlinjerna 

och således har de två linjerna inbördes bytesmöjligheter, men inte bytesmöjlighet med tåget. 

Alla fem linjerna som trafikerar stadstrafiken dagtid har en gemensam dragning genom 

centrum mellan hållplats Skolgatan och Motala C. I den dragningen passeras även 

hållplatserna Stora torget och Kanalparken. Samtliga fem linjer trafikerar således både den 

viktigaste transportknutpunkten (Motala C) och den viktigaste centrumhållplatsen (Stora 

torget). 

3.1.1 Stomlinjer i stadstrafiken 

Stomlinjerna i Motala stadstrafik utgörs av linjerna 301, 303 och 305. 

 

Karta 5: Stomlinjer i Motala stadstrafik 2021 
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Linje 301 går mellan Väster och Västra Lund. På Väster går linjen i en ganska stor slinga, och 

i Västra lund i en mindre slinga. Slingan i Västra Lund är främst till för att vända bussen. 

Linjen har en ganska gen väg mellan de två ändhållplatserna och trafikerar mestadels större 

vägar förutom i delar sträckningen längst ut mot Västra Lund. Viktiga målpunkter på linjen 

är, förutom centrum och Motala C, Mariebergsskolan och Mariebergs vårdcentral i den 

västra delen av linjen, Skolgårda skola i den nordöstra delen av linjen samt Platensskolans 

gymnasium och Motala sport- och simhall nord-nordost om Motala C. 

Linje 303 trafikerar Storgatan och Bråstorp i den norra benet på linjen och Brinken och 

Charlottenborg i det södra benet på linjen. Linjen trafikerar mestadels relativt stora vägar 

även om Storgatan bitvis har en lägre framkomlighet. I Charlottenborg går linjen delvis på 

mindre kvartersgator. På linjen finns målpunkter i form av Carlsunds utbildningscentrum 

och f.d. Luxorfabriken i den norra delen av linjen. Norr om centrum passerar linjen också i 

närheten av Lasarettet. Söder om Motala ström passerar linjen i närheten av Södra skolan 

och den går förbi Brinkens vårdcentral. 

Linje 305 går mellan Bråstorp och Ekenäs. Linjen går i stor utsträckning på mindre gator och 

i mindre gena sträckningar. Framförallt gäller detta i Ekön där linjen trafikerar mindre 

kvartersgator, på Strandvägen som är smal och med en dålig framkomlighet, samt i Bråstorp 

där linjen kör i en slinga runt hållplatserna Bråstorp västra och Bråstorp centrum innan den 

når sluthållplatsen Bråstorp östra. Linjen har dessutom två skaftningar – till Lasarettet och 

till hållplatsen Torvmossen. Viktigare målpunkter är Lasarettet och Bråstorps 

handelscentrum på det norra benet av linjen och Södra skolan och Ekenässkolans 

vuxenutbildning på det södra benet. 

3.1.2 Lokallinjer i stadstrafiken 

Lokallinjerna i Stadstrafiken har som primärt syfte att komplettera stomlinjerna i högtrafik 

och utgörs av linjerna 302 och 304. 

 

Karta 6: Lokallinjer i Motala stadstrafik 2021 
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Linje 302 har som främsta uppgift är att förstärka trafiken på större delen av linje 301 i 

högtrafik. Linje 302 trafikeras alltså endast i högtrafik. Linjen går mellan Marieberg och 

Torvmossen via Östermalmsgatan och Bergsättersvägen, och mellan Väster och 

Bergsättersvägen har den en gemensam sträckning med linje 301.  

Linje 304 har som syfte att förstärka trafiken på både linje 303 och linje 305. Linjen går i två 

stora ringar en söder om Motala ström och en norr om centrala Motala. Linjen går från 

Ekenäs och Charlottenborg i söder till Bråstorp i norr. På den norra ringen trafikeras viktiga 

målpunkter som lasarettet och Carlsunds utbildningscentrum. Ringarna som finns på linjen 

trafikeras bara i ena riktningen. Det innebär att i stora delar av linjens sträckning är trafiken 

oattraktiv till följd av att restiderna blir långa till slutet av ringen. Därför kan linje 304 endast 

sägas komplettera linje 303 och 305 på ett effektivt sätt i delar av sin sträckning. 

3.1.3 Linje 308, 309 och 310 

På de tider när inte stomlinjerna trafikeras i Motala stadstrafik finns tre ringlinjer som har 

till uppgift att täcka hela staden. Linje 308 går tidiga mornar och linje 309 och 310 går 

kvällstid. Linje 301 går dessutom nattetid fredags- och lördagsnätter, De tre linjerna är 

snarlika men har något olika linjedragning. De två linjerna som går kvällstid går åt varsitt 

håll i slingan. Systemet är således ganska svåröverskådligt och som med alla ringlinjer skapar 

den visserligen en god yttäckning, men till priset av att ofta blir långa restider. 

 

Karta 7: Ringlinjerna 308, 309 och 310 i Motala stadstrafik 2021 
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3.1.4 Servicelinjen 312 

Linje 312 är en servicelinje och kör mellan olika samlingspunkter. Till samlingspunkten 

beställs trafik en timme i förväg och det finns ingen förutbestämd rutt utan rutten läggs efter 

det som har beställts. Servicelinjen trafikeras vardagar mellan klockan 08:00-17:00. 

 

Karta 8: Linje 312, samlingspunkter 2021 

 

3.2 Resandestatistik 

I stadstrafiken i Motala är det framför allt på de tre stomlinjerna som det finns ett stort 

resande, och dessa tre linjer har också den högsta kostnadstäckningsgraden och 

samhällsnyttan. De kompletterande lokallinjerna har ett lägre resande och lägre 

samhällsnytta. Lägst resande, samhällsnytta och kostnadstäckningsgrad har de tre 

ringlinjerna. 

Totalt sett kan man konstatera att stadstrafiken har ett stort resande och att stadstrafiken 

som ett helt system har en stor samhällsnytta. Linjerna har en hög kostnadstäckningsgrad, 

även om det finns delar i systemet som har en lägre nytta och kostnadstäckningsgrad. 
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Tabell 9: Trafikbokslut 2019 – Linjer i Motala stadstrafik  

 

Då linjerna har väldigt olika karaktär, går olika tider på dygnet och har väldigt varierande 

utbud blir det mindre meningsfullt att analysera resande och ekonomi på enskilda linjer utan 

det är viktigare att analysera resandet t i olika delar av staden. I karta 9 ser man hur stort 

påstigandet är på olika hållplatser (ju större prick desto högre påstigande). Genom att 

jämföra med kartorna 1, 2 och 3 ser man att hållplatser med högt påstigande finns i 

anslutning till områden med en högbefolkningskoncentration, områden med många 

arbetstillfällen och i anslutning till målpunkter.  

 

 

Karta 9: Påstigande på hållplatser i Motala tätort 2019 

 

 

Trafikbokslut 2019 301 302 303 304 305 308 309 310

Antal resande per år 385 000 73 000 293 000 75 000 381 000 14 000 21 000 24 000

Antal turer 61 28 61 14 61 6 8 8

Antal resande per tur 28 14 21 29 24 5 7 7

Dimensionerande fordon 3 2 2,5 2 2 0 0 0

Tidtabellskilometer 178 000 57 000 193 000 61 000 199 000 31 000 33 000 38 000

Bruttokostnad 6 775 000 2 906 000 6 797 000 2 701 000 7 781 000 799 000 856 000 1 032 000

Intäkter 3 529 000 648 000 2 555 000 710 000 3 595 000 116 000 191 000 216 000

Nettokostnad 3 247 000 2 258 000 4 241 000 1 991 000 4 186 000 683 000 666 000 817 000

Samhällsekonomi 1 285 000 188 000 1 027 000 116 000 1 605 000 135 000 186 000 188 000

Samhällsnytta 4 2 4 1 4 2 1 2

Kostnadstäckningsgrad 52% 22% 38% 26% 46% 14% 22% 21%
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3.3 Föreslaget trafikupplägg 

Det förslag till trafikupplägg som presenteras för Motala stadstrafik har utgått från två 

övergripande principer. Den första är linjesystemet behöver förenklas vilket har medfört att i 

förslaget finns fem linjer i Motala stadstrafik istället för dagens åtta. De tre linjer som idag 

går i ringlinjer mornar och kvällar har dragits in. Morgon-, kvälls- och nattrafik föreslås 

köras i samma linjesystem som går även dagtid. Det linjesystem som går dagtid har en nodal 

uppbyggnad där alla linjer går mellan stationen/centrum och de mer perifera delarna av 

staden och tillbaka igen. Det innebär att trafiken mellan centrum och ytterområden blir 

snabbare morgon och kvällstid jämfört med dagsläget. Linjesystemet medför en 

utbudsökning i morgon-, kvälls och nattrafik eftersom trafik som går i linjer mellan centrum 

och periferin kräver fler fordon än ringlinjer.  

Den andra principen som har styrt arbetet med att ta fram ett förslag är att vi vill erbjuda en 

snabbare och därmed mer attraktiv stadstrafik. För att uppnå detta har linjerna bitvis fått 

nya och genare dragningar, skaftningar har tagits bort och att hållplatsbilden reducerats. 

Hållplatser som har ett lågt resande och/eller ligger nära andra hållplatser har tagits bort för 

att minska restiden.  

 

Karta 10: Föreslaget linjenät i Motala stadstrafik 

 

En utgångspunkt i arbetet med att ta fram ett trafikeringsförslag har varit att behålla det i 

stadstrafiken som fungerar bra, tillföra trafik där det finns stora resbehov och en stor 

potential för kollektivtrafiken att ta marknadsandelar. Samtidigt har trafik tagits bort där 
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resbehovet är litet och potentialen för utveckling är liten. Detta medför att det införs trafik i 

Norra Bergsätter, men att trafiken läggs ned i Södra Bergsätter och Marieberg. 

3.3.1 Linjedragning 

Linjesystemet i Motala stadstrafik förslås bestå av totalt fem linjer, plus en trolig fortsättning 

av servicelinjen 312. Av de fem linjerna föreslås fyra vara stomlinjer och en linje vara en 

kompletterande lokallinje. 

De fyra stomlinjerna är 301, 302, 303 och 305. Linje 304 är en kompletterande lokallinje 

som trafikeras i högtrafik. 

De tre ringlinjer 308, 309 och 310 föreslås läggas ned. 

Linje 301 föreslås få i stort sett samma sträckning som idag. Den enda skillnaden är att den 

slinga som linjen gör i Västra Lund idag tas bort. Detta medför också att hållplats Norra 

Lundsgatan slutar trafikeras då den ligger på slingan. Slingans syfte idag är att vända runt 

bussen innan den ska åka tillbaka mot stationen. Vändning av bussen ska istället ske på den 

vändslinga som finns vid biogasmacken vid reningsverket straxt norr om hållplats Karlslunds 

skola. Detta medför också att linje 301 kommer trafikera även läge A på hållplatsen 

Karlslunds skola. 

Linje 302 får i stora delar samma sträckning som idag, men två områden som idag 

trafikeras av linjen kommer inte få någon trafik fortsättningsvis. Området Marieberg, med 

hållplatserna Gullvivegatan, Violgatan och Mariebergs Gård kommer inte trafikeras 

fortsättningsvis och området kommer således endast trafikeras av Servicelinjen 312. Området 

Södra Bergsätter kommer inte heller trafikeras av linje 302 och även här kommer endast 

servicetrafik finnas. Hållplatserna Sandkullsvägen, Bergborraregatan och Bergtallsgatan 

kommer fortsättningsvis inte ha någon trafik. Hållplats Torvmossen kommer trafikeras av 

linje 304. Linje 302 får en ny sträckning i norra Motala. Den skall gå via Norra Bergsätter till 

Bråstorp. Denna del av linjesträckningen beskrivs vidare i kapitel 3.3.4. 

Linje 303 får samma linjesträckning som idag med en förändring. Linjen kortas av något i 

norr. I dagsläget har linjen Bråstorp Västra som sluthållplats, men eftersom Bråstorp 

kommer trafikförsörjas av både linje 302 och 305 finns inget behov av en ytterligare linje. 

Linje 303 får därför Sandåsvägen som sluthållplats. Linjen ska använda den vändslinga som 

finns i anslutning till hållplats Carlsunds utbildningscentrum för att vända och reglera tid. 

Kortandet av linjen medför att hållplats Vänortsvägen inte får någon fortsatt trafikering. 

Linje 304 får en i stort sett helt ny linjedragning jämfört med idag. Eftersom linjen ska 

fungera som förstärkning till linje 305 norr om Motala ström och till linje 303 i söder får den 

i stort sett identisk linjedragningen med dessa linjer i respektive sektion. De enda 

skillnaderna är att linje 304 kommer ha Torvmossen som sluthållplats i norr vilken inte 

trafikeras av linje 305. I söder kommer linjen ha Lernia Motala som sluthållplats och även 

trafikera hållplatserna Strandvägen och Smedgrundsvägen. Dessa tre hållplatser trafikeras 

inte av linje 303, men i övrigt har linje 303 och 304 identisk sträckning söder om Motala 

ström. 

Linje 305 får norr om centrum en delvis uträtad sträckning. De skaftningar som finns idag 

till Lasarettet entrén och till Torvmossen tas bort och linjedragningen genom Ekön och i 

Bråstorp förändras. Läs vidare om dessa förändringar i kapitlen 3.3.3 och 3.3.4 Söder om 

Motala ström har linjen samma linjesträckning som idag. 
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3.3.2 Turutbud 

Stomlinjerna 303 och 305 föreslås få halvtimmestrafik under hela dagen vardagar mellan ca 

kl 05 och kl 24. Även på helgerna föreslås halvtimmestrafik hela dagen även om trafiken 

börjar något senare på morgonen. Nattrafik med timmestrafik föreslås fredags och 

lördagsnätter fram till ca kl 03. 

Linje 301 och 302 får halvtimmestrafik i högtrafik morgon och eftermiddag, och 

timmestrafik övrig tid fram till ca kl 24 vardagar. Lördagar och söndagar går linjerna i 

timmestrafik. Linje 301 föreslås ha nattrafik fredags- och lördagsnätter fram till ca kl 03. 

Linje 301 och 302 saxar tidtabellmässigt mot varandra så att sträckan mellan Väster och 

hållplats Myntgatan längst norrut på Östermalmsgatan får kvartstrafik i högtrafik och 

halvtimmestrafik övrig tid. 

Linje 304 skall främst fungera som en förstärkning av trafiken till/från Lasarettet och Ekön 

norr om centrala Motala samt till/från Charlottenborg. Då linjen söder om Motala ström får 

samma sträckning som linje 305 får även Brinken en förstärkning. Linje 304 kommer bara 

trafikeras i högtrafik och då gå med halvtimmestrafik. Linje 304 ska saxa mot linjerna 303 

och 305 tidtabellmässigt så att kvartstrafik erbjuds i de gemensamma linjesträckningarna. 

Det föreslagna trafikupplägget innebär att områdena Bråstorp, Ekön/Lasarettet, 

Charlottenborg, Brinken och hela sträckningen mellan Väster och norra Östermalmsgatan får 

15 -minuterstrafik i högtrafik och halvtimmestrafik övriga tider. Storgatan, Luxorområdet 

och Strandvägen får halvtimmestrafik hela trafikdygnet, och Borenshult/Västra Lund samt 

Norra Bergsätter/Bråstorps handelsområde får halvtimmestrafik i högtrafik och 

timmestrafik övrig tid. 

Trafikeringsupplägget innebär att Motala stadstrafik kommer ha ett större utbud tidiga 

mornar, kvällar och nätter än i dagsläget, dessutom kommer trafiken dessa tider vara rakare 

och snabbare än idag. 

I nuläget genomför Östgötatrafiken en utredning av all servicetrafik i Östergötland, med syfte 

att fastslå vilket regelverk som ska gälla för trafiken. Efter att denna utredning är färdigställd 

finns det anledning att se över servicetrafikens utformning i Motala. Utredningen om 

servicetrafiken skall vara färdig under 2022. Tills vidare kommer linje 312 trafikeras som 

idag, och en trolig framtida slutsats är att det behövs servicetrafik av liknande slag i Motala 

tätort även fortsättningsvis. 

3.3.3 Ekön och Lasarettet 

Ett av de områden i Motala stad som får stora förändringar i linjedragningen är Ekön och 

Lasarettet. Idag går linje 305 (i riktning mot Bråstorp) först till Lasarettet entrén och sedan 

genom Ekön via Ulaxgatan och Kråkrisvägen. Därefter görs en skaftning till Torvmossen 

innan linjen fortsätter mot Bråstorp. Linjen har en dragning som tar onödigt lång tid genom 

Ekön, med flera skarpa svängar, och innehåller dessutom två skaftningar. Linjens dragning 

innebär att alla resenärer till och från Ekön och alla som reser norr därom får en onödigt lång 

restid till följd av den ineffektiva linjedragningen.  

Linje 304 går i en tämligen gen linjesträckning på Lasarettsgatan. Dock går linjen i slinga och 

norr om Norrängsgatan trafikeras linjen endast i norrgående riktning. 
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Föreslagen linjedragning     Nuvarande linjedragning 

 

Karta 11: Förslagen linjedragning i Ekön och Lasarettet samt dagens linjedragning 

Lasarettet i Motala trafikförsörjs idag främst via hållplatsen Lasarettet entrén. Lasarettet 

entrén ligger på en slinga vid sidan av genomfartsleden Lasarettsgatan och alla linjer som 

trafikerar hållplatsen får alltså en skaftning som tar två minuter extra tid på linjen. På slingan 

där hållplatsen ligger angör även sjuktransporter, färdtjänst, servicetrafik, närtrafik m.m. 

vilket gör att trafiken framför entrén till lasarettet ofta är intensiv och uppfattas som 

trafikosäker. För att minska restiden och få ner restidskvoten på linjerna samt undvika den 

trafikosäkra miljön, föreslås all linjelagd kollektivtrafik som idag trafikerar hållplatsen 

Lasarettet entrén istället använda hållplats Lasarettet Lasarettsgatan. Då denna hållplats 

ligger mindre än 200 meter från entrén till lasarettet får lasarettet även fortsättningsvis ha en 

mycket god tillgång till kollektivtrafik i dess absoluta närhet. Servicetrafik och närtrafik 

kommer fortfarande kunna nyttja slingan för trafikering. 

I utredningens förslag till linjenät i området kanaliseras all trafik, dvs linje 304 och 305 till 

Lasarettsgatan. Dessutom slutar hållplatsen Lasarettet entrén att trafikeras och linjerna 

trafikerar istället hållplats Lasarettet Lasarettsgatan. Genom ändringarna blir utbudet 

enklare att överblicka när all trafik går i samma kanalisering. Trafiken blir också snabbare 

när skaftningen till Lasarettet entrén inte längre görs och linje 305 rätas ut. Dock får en del 

boende i Ekön något längre till närmaste hållplats. Det gäller framför allt vissa boende öster 

om Kråkrisvägen där avståndet till närmaste hållplats ökar med upp till 300 meter. De i Ekön 

som får längst till hållplats kommer ha ca 650 meter till hållplats. Samtidigt som vissa får 

längre till hållplats kommer boende väster om Lasarettsgatan få tillgång till ett betydligt 

bättre utbud på närliggande hållplatser på Lasarettsgatan. 
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I området kommer hållplatsen Lasarettet Lasarettsgatan få en ny och viktigare roll. 

Hållplatsen kommer vara huvudsaklig hållplats för Lasarettet och utgöra den närmaste 

hållplatsen för en stor del av Ekön. Hållplatsen förväntas bli en av de mest använda i hela 

Motala stad. Därför föreslås att Motala kommun prioriterar en upprustning av hållplatsen. 

Eftersom Region Östergötland är markägare till angränsande tomtmark för hållplatsläget i 

norrgående riktning bör även Regionen delta i ett arbete som syftar till att göra 

hållplatsmiljön attraktiv och trafiksäker. 

Under utredningsarbetet har Motala kommun tydligt påpekat att de ser att en trafikering av 

Ekön bör ske på gatorna Kråkrisvägen och Styvingevägen, istället för utredningens förslag att 

Ekön trafikförsörjs via Lasarettsgatan. I dagsläget är detta inte ett alternativ eftersom det 

saknas en väginfrastruktur som tillåter att både lasarettet och Kråkrisvägen/Styvingevägen 

trafikförsörjs i samma kollektivtrafikstråk. Om Kråkrisvägen och Styvingevägen ska kunna 

trafikeras i en framtid krävs att Motala kommun tillskapar en möjlighet för buss att köra 

mellan Lasarettsgatan och Kråkrisvägen straxt norr om hållplatsen Lasarettet Lasarettsgatan. 

3.3.4 Bråstorp och Norra Bergsätter 

Bråstorp är ett område som är under utbyggnad. I närtid skall ett område nordväst om 

nuvarande stadsdel bebyggas med främst småhus (Bråstorp etapp II). På längre sikt skall ett 

område öster om nuvarande stadsdel utvecklas med blandad bostadsbebyggelse samt vissa 

centrum- och servicefunktioner (Bråstorp etapp III). 

För att möta det ökande resandeunderlaget i Bråstorp, dras linje 305 om så att den inte 

längre trafikerar Bråstorps handelsområde utan istället trafikerar vägen Slingerbulten för att 

nå de nytillkomna bostadsområdena i etapp II. 

Bråstorps handelsområde kommer alltså inte längre trafikeras av linje 305 utan istället 

föreslås linje 302 få en ny dragning genom Norra Bergsätter och Bråstorps handelsområde 

(istället för den tidigare dragningen genom Södra Bergsätter). På detta sätt får Bråstorps 

handelsområde en fortsatt god kollektivtrafikförsörjning samtidigt som verksamhetsområdet 

Norra Bergsätter får kollektivtrafikförsörjning. 

 

 

Karta 12: Förslagen linjedragning i Bråstorp och Norra Bergsätter 
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För att den föreslagna linjedragningen i Bråstorp och Norra Bergsätter ska fungera krävs en 

del infrastruktursatsningar. 

I karta 12 finns två hållplatser utritade som i dagsläget inte finns – Bråstorp Slingerbulten 

samt Dynamovägen (namnen är preliminära och kan komma att ändras). Hållplatsernas 

lägen är ungefärliga och måste gemensamt fastställas av Motala kommun i samarbete med 

Östgötatrafiken. I båda fallen måste hållplatsanläggningar med lämpliga plattformar 

anläggas, och på Bråstorp Slingerbulten måste det också anläggas en möjlighet för bussen att 

stå för att reglera tid, samt eventuellt en vändslinga om inte någon cirkulationsplats kan 

användas för att vända bussen. 

Vid hållplatsen Bråstorp Västra måste ett nytt hållplatsläge anläggas på Kalkstensvägens 

norra sida. Hållplatsläget ska främst fungera för avstigande. Tidigare har linjedragningen 

gått i slinga i området så därför har inget hållplatsläge i västlig riktning behövts. Eftersom det 

kommer finnas ett behov av att reglera tid på hållplatsläget söder om Kalkstensvägen (läge B) 

på hållplats Bråstorp Västra måste hållplatsläget förses med hållplatsficka.  

 

Karta 13: Hållplats Bråstorp Västra med dagens hållplatslägen 

 

På bussgatan vid hållplats Bråstrorp centrum uppstår ett behov av att bygga om (eller 

möjligtvis alternativt öka sikten för busschaufförerna) den enkelfiliga bussgata som går förbi 

hållplatsen. Med trafik i båda riktningarna och den dåliga sikt som finns idag riskerar bussar 

att mötas på den enfiliga vägsnutten så att en av bussarna måste backa. 

En önskvärd infrastrukturåtgärd i området är en flytt av hållplatsen Bråstorp Östra till ett 

mer östligt läge för att få en bättre spridning av hållplatserna i området. Ett lämpligt nytt läge 

för hållplatsen skulle kunna vara i anslutning till infarten till Biltemas parkering på 

Mineralvägen. 
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Av de infrastrukturåtgärder som angetts här måste följande åtgärder finnas på plats till en 

trafikstart sommaren 2024:  

• Hållplats på Slingerbulten med tillhörande vändmöjlighet och plats för tidsreglering 

• Ombyggnation av hållplats Bråstorp Västra 

• Avvärjande mötesproblem på enfilig bussgata vid Bråstorp centrum 

Utan dessa åtgärder på plats kan varken linje 305 eller 302 trafikförsörja Bråstorp som det är 

tänkt. Övriga föreslagna åtgärder i området är också lämpligt att de finns på plats till 

trafikstart 2024 även om de är inte lika kritiska. Dessa åtgärder är: 

• Ny hållplats i närheten av där Dynamogatan och Glimmervägen möter varandra 

• Flytt av hållplats Bråstorp östra till ett mer östligt läge i närheten av Biltemas 
parkering 

Förslaget för linje 305 till Slingerbulten innebär att sträckan mellan Motala C och 

ändhållplatsen är så lång som den kan vara för att klara omloppen (vilken i detta 

sammanhang betyder att bussen ska hinna från Motala C, till ändhållplatsen och tillbaka igen 

på 30 minuter). Det innebär att det blir väldigt kostsamt att fortsätta linje 305 österut på 

Slingerbulten för att trafikförsörja en fortsatt utbyggnad av Bråstorp österut (Bråstorp etapp 

III). Därför kan det vara bra att Motala kommun i den fortsatta planeringen av Bråstrop 

etapp III lyfter in frågan om en eventuell ny sträckning för busslinjen öster om nuvarande 

bebyggelse och i planarbetet möjliggör för en dragning av ett kollektivtrafikstråk från ett läge 

i närheten av nuvarande hållplats Bråstorp centrum och norrut i Bråstorp etapp III.  

När etapp III ska börja byggas ut kommer det finnas ett behov av att göra en ny 

trafikutredning om hur kollektivtrafikförsörjningen av hela Bråstorp ska se ut. Motala 

kommun och Östgötatrafiken har påbörjat en dialog om hur en framtida trafikförsörjning av 

Bråstorp ska se ut när både etapp II och etapp III är utbyggda.  

 

3.3.5 Varamon 

Inom en nära framtid kommer det göras satsningar på Varamon som gör området till en 

viktig målpunkt och därmed finns det ett behov av att kollektivtrafikförsörja området. I 

dagsläget tillåter inte infrastrukturen i området en effektiv kollektivtrafikförsörjning. I de 

planer som finns för området idag (detaljplaner mm) framgår inte heller hur 

väginfrastrukturen skulle kunna förbättras så att det går att köra en effektiv och attraktiv 

kollektivtrafik i området. I dagsläget kan inte Östgötatrafiken av denna anledning föreslå 

någon trafikering av Varamon trots att det finns ett resbehov och en resandepotential i 

området. Istället föreslås att Östgötatrafiken och Motala kommun tillsammans arbetar för att 

ta fram en plan för infrastrukturen på Varamon under 2022-2023 så att ett 

trafikeringsförslag av området kan arbetas fram för trafikstart 2024. 

För att en trafikering skall kunna startas på Varamon krävs att det finns en för kollektivtrafik 

lämplig infrastruktur i hela den tänkta sträckningen som inte trafikeras av linje 303 idag, dvs 

mellan korsningarna Storgatan-Luxorgatan och Metallvägen-Medevivägen via Badvägen och 

Bispgatan. Ett ytterligare kriterium för att det ska kunna gå att köra kollektivtrafik i området 

är att det har tillkommit målpunkter jämfört med hur det ser ut 2022. Det idrottscenter som 

planeras på Varamon måste finnas på plats innan det blir aktuellt att kollektivtrafikförsörja 

området. Alternativt till idrottscentret kan Lalandia och/eller ett kommunalt badhus fungera 
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som en målpunkt som genererar tillräcklig mängd resande för att motivera en trafikstart. Om 

dessa två kriterier inte är uppfyllda 2024 måste en trafikering av området skjutas upp tills 

kriterierna är uppfyllda. 

I denna utredning presenteras ett principiellt förslag till en linjedragning i området, men 

förslaget behöver arbetas vidare på parallellt med en plan för väginfrastrukturen. Förslaget 

innebär att linje 303 förlängs i en slinga från Storgatan, passerar riksväg 50 och sedan via 

Badstrandsvägen, Bispgatan, Björnvägen, Metallvägen och Medevivägen för att ansluta till 

linje 303 igen vid hållplats Sandåsgatan. Den extra körtid som slingan medför bedöms 

rymmas inom de omlopp som är lagda. En ytterligare körsträcka om ca 1,5 km per tur 

tillkommer dock.  

 

 

Karta 14: Principskiss över möjlig körväg vid trafikering av Varamon. 

 

I samband med kommande utredning av trafikering av Varamon bör även behovet av 

hållplatserna Lyckorna centrum, Luxorgatan södra samt Brunnsvik ses över. En trolig 

slutsats är att endast en eller två av hållplatserna ska finnas kvar, men vilken eller vilka beror 

på väginfrastruktur som helhet samt hur man väljer att göra linjedragningar på Varamon. 

3.3.6 Marieberg och Södra Bergsätter 

Linje 302 trafikerar idag Marieberg och Södra Bergsätter. Linjens primära uppdrag är att 

fungera som en förstärkning till linje 301 mellan Väster och Motala Verkstaad under 

högtrafik, men linjen trafikerar alltså även Marieberg och Södra Bergsätter. Resandet i de två 
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bostadsområden är lågt och områdena har en låg exploateringsgrad med företrädelsevis en 

gles villabebyggelse och en tämligen hög socioekonomisk status. Det är alltså områden som 

har ett lågt underlag för kollektivtrafik. I inget av områdena finns några närliggande planer 

på en betydande nybyggnation som leder till befolkningsökning. Det finns således inga större 

möjligheter att utöka resandeunderlaget i områdena.  

Förslaget i utredningen är att lägga ned trafiken i de två områdena för att istället nyttja de 

resurser som har funnits där till att trafikförsörja arbetsplatsområdet i norra Bergsätter och 

handelsområdet i Bråstorp. Eftersom båda dessa områden innehåller stora målpunkter 

förväntas resandet i stadstrafiken öka till följd av förändringen.  

Förändringarna i Marieberg innebär att de som får som längst till hållplats kommer ha ca 

800 meter. Ungefär halva området kommer ha under 400 meter till närmaste hållplats. I 

Södra Bergsätter kommer de som får längst till hållplats ha ca 650 meter till närmaste 

hållplats och endast väldigt få i området kommer ha mer än 400 meter till närmaste 

hållplats. 

3.3.7 Hållplatsförändringar 

Tidigare i kapitel 3 har lyfts fram ett antal hållplatser som kommer sluta trafikeras till följd av 

att linjedragningar ändras. Utöver dessa förändringar föreslås ytterligare sex hållplatser att 

sluta trafikeras eftersom de ligger nära en annan hållplats och/eller har ett lågt resande. 

Detta för att ge en snabbare stadstrafik och därmed en mer attraktiv trafik. I bilaga 3 

redovisas samtliga hållplatser som föreslås sluta trafikeras, samt föreslagna på satsningar på 

hållplatser och annan infrastruktur. 

Hållplatsen Södra skolan ligger på en plats där trafiksituationen uppfattas som ganska 

osäker. Speciellt är detta på morgonen då många skolbarn kommer resande med buss, cykel 

och i gångtrafik, samtidigt som många barn blir skjutsade till skolan i bil. Även själva 

hållplatsens utformning är trafikosäker. Motala kommun planerar att bygga om hållplatsen 

och se över trafiksituationen under 2023. 

Två nya hållplatser föreslås: en i Norra Bergsätter (preliminärt kallad Dynamovägen) och en i 

Bråstorp (preliminärt kallad Bråstorp Slingerbulten). Det finns också ett behov av att bygga 

om hållplatsen Bråstorp Västra. Dessutom förordas att hållplats Lasarettet Lasarettsgatan 

rustas till en hög standard samt att hållplats Bråstorp östra flyttas till ett mer östligt läge på 

Mineralvägen. 
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4 Stråket Motala – Vadstena 

4.1 Dagens linjedragning 

Trafiken mellan Motala och Vadstena utgörs idag av två linjer som har delvis olika 

sträckning. Linje 612 har en direkt dragning mellan Motala och Vadstena medan linje 613 har 

en något längre sträckning mellan de två städerna och passerar Fågelsta på vägen. Linjerna 

har en gemensam sträckning mellan Motala C och Södra Freberga och fungerar som en del av 

stadstrafiken i de sydvästra delarna av Motala. Linjerna har också en gemensam dragning 

genom Vadstena stad. Linje 613 har också en gemensam linjedragning med linje 661 mellan 

Vadstena och Fivelstad.  

Ett fåtal turer på de två linjerna startar innan/fortsätter efter Motala C till Lasarettet och till 

Carlsunds utbildningscentrum. 

 

 

Karta 15: Linje 612 och 613, 2021 

 

I stråket Motala – Vadstena sker det största resandet just mellan Vadstena stad och Motala 

stad, samtidigt som det finns ett mindre resande mellan Motala och Fågelsta, medan 

Resandet mellan Fågelsta och Vadstena är väldigt litet. Både på linje 612 och på linje 613 sker 

den majoriteten av resorna hela vägen mellan Vadstena och Motala. Av karta 17 framgår att 

påstigandet på linje 613 i riktning mot Motala sker till 2/3 i Vadstena och en knapp tredjedel 
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av resenärerna stiger på i Fågelsta. I motsatt riktning sker påstigandet i stort sett uteslutande 

i Motala, och av dessa två bilder kan man dra slutsatsen att resandet på linjen främst sker 

hela vägen mellan Vadstena och Motala. 

 

 

Karta 16: Resande på linje 613, vecka 3-7 2020, totalt antal påstigande 

 

Turutbudet idag mellan de två linjerna är ungefär jämbördigt, på vardagar går det 15 turer i 

vardera riktningen på linje 612 och 13 i vardera riktningen på linje 613. Samtidigt är restiden 

mellan Vadstena och Motala ca 25 minuter på linje 612 och 30 minuter för linje 613. För 

nästan hälften av utbudet av resor mellan Motala och Vadstena erbjuds alltså en resväg som 

ger en restid som är 5 minuter längre än den snabbaste resvägen (vilket i sammanhanget 

motsvarar en 20% längre restid). På lördagar och söndagar är turutbudet lägre på de båda 

linjerna men är även då jämnt fördelat mellan de två linjerna. 

4.2 Resandestatistik 

Resandet i stråket Vadstena och Motala är relativt högt vilket inte är förvånande då stråket 

har en stor dubbelriktad arbetspendling. Dessutom finns en relativt stor studiependling som 

främst består av gymnasieelever som åker från Vadstena till gymnasieskolor i Motala.  

 

http://www.regionostergotland.se/


 

 

www.regionostergotland.se 36 (49)  
 

 

Tabell 10: Trafikbokslut 2019 - linje 612 och 613 

 

Båda linjerna i stråket har en god samhällsekonomi. På det stora hela kan man säga att 

kollektivtrafikresandet i stråket är stort men att det med stor sannolikhet finns ytterligare 

potential för kollektivtrafiken. 

Av de två linjerna i stråket har linje 612 ett högre resande än linje 613 trots att utbudet är 

likvärdigt på de två linjerna. Detta är föga förvånande eftersom restiden är högre på linje 613 

än på 612 samtidigt som majoriteten av resorna sker hela vägen mellan Motala och Vadstena. 

På båda linjerna i stråket utgör kategorin Vuxna ca en tredjedel av resenärerna och 

Skolelever en ungefärlig tredjedel. Av detta kan man anta att arbetsresandet redan idag är en 

stor del av resandet på linjerna. Det är även hos arbetspendlarna det finns störst potential till 

ett ökat resande med kollektivtrafiken i stråket. 

 

 

Diagram 1: Påstigande på linje 612 och 613 fördelat på biljettkategorier, 2019 

  

Trafikbokslut 2019 612 613

Antal resande per år 77 000 53 000

Antal turer 31 26

Antal resande per tur 11 8

Dimensionerande fordon 3 0

Tidtabellskilometer 161 000 173 000

Bruttokostnad 5 146 000 3 509 000

Intäkter 1 755 000 998 000

Nettokostnad 3 390 000 2 511 000

Samhällsekonomi 724 000 608 000

Samhällsnytta 3 3

Kostnadstäckningsgrad 34% 28%
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4.3 Föreslaget trafikupplägg 

Trafiken mellan Vadstena och Motala föreslås koncentreras till linje 612. Linje 613 förslås få 

en sträckning som enbart går mellan Motala och Fågelsta. 

 

 

Karta 17: Föreslagen linjesträckning för linje 612 och 613 

 

Linje 612 föreslås få en ökad trafik som i princip ska motsvara den trafik som idag finns 

sammantaget på linje 612 och 613 mellan Vadsten och Motala. Linje 612 föreslås få 27 turer 

på vardagar i vardera riktningen vilket ska jämföras med totalt 28 turer i vardera riktningen i 

dagsläget på linje 612 och linje 613 sammantaget.  

Linje 612 föreslås få en tur i halvtimmen under högtrafik och en tur i timmen under övrig tid. 

Trafiken föreslås gå mellan kl 05 och kl 23 (fredagar till kl 01.30) kl 06-01.30 på lördagar och 

kl 06-23 på söndagar. Eftersom restiden mellan Vadstena och Motala är ca 25 minuter på 

linje 612 finns det möjlighet att skapa en tidtabell med avgångstider och ankomsttider 

samma minuttal varje timme, dvs en taktfast tidtabell. Detta gör det enklare för resenärerna 

att veta när bussen går vilket ger en mer attraktiv kollektivtrafik. 

Trafiken till och från Vadstena föreslås få en passning mot Östgötapendeln i Motala så att det 

finns bra bytesmöjligheter mellan buss och pendeltåg. Passningen mot pendeltåget är i sig 

egentligen av underordnad betydelse eftersom byte mellan buss och pendeltåg för resenärer 

till och från Vadstena även fortsättningsvis främst förväntas ske i Skänninge, där linje 661 
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passar mot pendeltåget. Men eftersom även stadstrafiken i Motala har passning mot 

pendeltåget vid Motala C så innebär detta att det även kommer finnas goda bytesmöjligheter 

mellan linje 612 och stadstrafiklinjerna i Motala med korta bytestider dem emellan. 

Linje 613 föreslås få 8 turer till och från Fågelsta på vardagar samt 4 turer på lördagar och 3 

turer på söndagar i vardera riktningen. Enstaka turer på linje 613 på mornarna får 

sluthållplats Sandåsgatan i Motala istället för Motala C. På så sätt förstärker turen 

stadstrafiken för resande mot Carlsunds utbildningscentrum vilket är en viktig målpunkt i 

morgontrafiken. 

I Fågelsta kommer det finnas ett behov av att vända bussar som inte har funnits i tidigare 

trafikupplägg. För att på lång sikt tillfredsställa behovet av att kunna vända bussar föreslås 

Motala kommun anlägga en vändslinga i ett läge någonstans söder om nuvarande hållplats 

Fågelstad skola. Tills vidare kan bussen vända runt via gatorna Norrgårdsgatan och 

Fågelstagatan, och således endast trafikera läge B på hållplats Fågelsta skola. Detta bör dock 

inte bli en långvarig lösning då det genererar en busstrafik i bostadskvarter där bussen kan 

uppfattas som ett störande moment. 

 

 

Karta 18: Fågelsta samhälle 

 

http://www.regionostergotland.se/


 

 

www.regionostergotland.se 39 (49)  
 

Hållplats Norrsten har ett hållplatsläge i södergående riktning (läge A) som ligger dumt och 

trafikfarligt till i en kurva. Detta hållplatsläge föreslås flyttas till ett läge något söderut 

någonstans i anslutning till Stena Recyclings byggnad. Resandet på hållplatsen är visserligen 

lågt idag men det finns expansionsplaner för företag i området som motiverar att hållplatsen 

finns kvar. 

I stråket söder om Motala föreslås att fyra hållplatser sluta trafikeras. Samtliga dessa ligger 

på linje 612, men hållplatsen Ringtrastvägen trafikeras av både linje 612 och 613. I bilaga 3 

framgår vilka hållplatser som föreslås läggas ned. 

Hållplatsen Östra Starby straxt norr om Vadstena föreslås ses över vad det gäller placering i 

samband med exploatering i anslutning till hållplatsen. Det finns även anledning att se över 

om båda hållplatserna Östra Starby och Vätterngatan fortsatt behövs eller om den 

sistnämnda då kan läggas ned. 
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5 Stråket norr om Motala 

I stråket norr om Motala går idag två linjer – linje 628 till Godegård och Linje 629 till 

Västanvik och Nydalen. De två linjerna har en gemensam sträckning mellan Motala och 

Nykyrka. Linje 629 har ändhållplats vid Nydalens vändplats, vilken ligger i Askersunds 

kommun i Örebro län. Dit går även Länstrafiken i Örebros linje 629. Vid enstaka turer under 

dagen möter de två linjerna varandra och det finns möjlighet att byta mellan dem. Väldigt få 

personer nyttjar denna möjlighet och alltså är genomgående resandet väldigt lågt. Linje 628 

ansluter inte till några andra linjer norr om Nykyrka. 

5.1 Dagens linjedragning 

Utbudet på linje 629 är idag tre turer i vardera riktningen per vardag och ingen trafik på 

helgerna. Vissa av turerna går endast från Nykyrka och norrut, och trafiken är då samordnad 

med linje 628 i Nykyrka.  

På linje 628 går det åtta turer i vardera riktningen på vardagar, men två av dessa turer går 

endast mellan Motala och Nykyrka. På lördagar och söndagar går två respektive tre turer i 

vardera riktningen. Dessa turer går endast mellan Motala och Nykyrka. Norr om Nykyrka 

finns idag alltså ingen trafik på helgerna. 

 

 

Karta 19: Linje 628 och 629, 2021 
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På vissa turer morgon och eftermiddag gör de två linjerna en skaftkörning till 

Mariebergsskolan eftersom högstadieelever i Nykyrka, Västanvik och Godegård är anvisade 

dit. Skaftkörningen görs innan turen når Motala C i riktning mot staden och efter att turerna 

lämnar Motala C i riktning från staden, vilket innebär att alla andra resenärer får en onödigt 

lång resväg och en förlängning av restiden med ca 10 minuter. 

5.2 Resandestatistik 

Linje 629 har väldigt låg samhällsnytta och har ett lågt totalt resande. Linje 628 har en 

relativt god samhällsekonomi med tanke på att det är en linje som går i ganska glesbefolkade 

områden. Antalet resande per tur är visserligen något lågt, men i övrigt lever linje 628 upp 

till de samhällsekonomiska krav som ställs på kollektivtrafiken. 

 

 

Tabell 11: Trafikbokslut 2019 - linje 628 och 629 

 

På både linje 628 och 629 utgör skolelever majoriteten av resenärerna. Linje 629 är med över 

80 procent skolelever (och därtill ytterligare 12 % av de påstigande som reser på 

ungdomsbiljett) mer eller mindre att betrakta som en renodlad skollinje. 

 

Diagram 2: Påstigande efter biljettkategori på linje 628 och 629, 2019 

Trafikbokslut 2019 628 629

Antal resande per år 29 000 8 000

Antal turer 18 7

Antal resande per tur 8 7

Dimensionerande fordon 1 1

Tidtabellskilometer 133 000 35 000

Bruttokostnad 3 137 000 1 445 000

Intäkter 719 000 167 000

Nettokostnad 2 418 000 1 278 000

Samhällsekonomi 431 000 26 000

Samhällsnytta 2 1

Kostnadstäckningsgrad 23% 12%
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Cirka hälften av påstigandet på linjerna 628 och 629 sker på den gemensamma sträckningen 

mellan Motala och Nykyrka. Där linjerna har olika sträckningar norr om Nykyrka är resandet 

i stråket mellan Nykyrka och Godegård betydligt större än resandet i stråket mot 

Västanvik/Nydalen. Förvisso har linje 628 dubbelt så många turer som linje 629 (6 

dubbelturer mot 3 på vardagar), men det huvudsakliga påstigandet sker på morgonen på 

båda linjerna. En genomsnittlig vintervardag stiger cirka 8 personer på i riktning mot 

Motala, i delen av linje 629 som ligger norr om Nykyrka. Motsvarande siffra för linje 628 

mellan Nykyrka och Godegård är ca 35 personer. 

 

 

Karta 20: Resande på linjerna 628 och 629 i riktning mot Motala, vecka 3-7 2020, totalt antal 

påstigande 

 

5.3 Föreslaget trafikupplägg 

Linje 628 bedöms ha ett tillräckligt stort resenärsunderlag för en fortsatt trafikering, även 

om linjen idag inte uppfyller alla krav för en effektiv trafik. Trafikeringsförslaget innebär att 

Godegård och Nykyrka får en trafik som i stort sett motsvarar dagens trafik till orterna. 

Godegård föreslås få 5 dagliga turer på vardagarna mot dagens 6, och Nykyrka föreslås få 8 

dagliga turer, att jämföra med dagen 9 turer på linje 628 och 629 sammantaget. Dessutom 

föreslås Godegård få trafik på lördagar och söndagar vilket saknas idag. Trafiken på helger 

mellan Godegård och Nykyrka föreslås bli anropsstyrd. Den anropsstyrda trafiken skall 

kopplas till den tidtabellslagda busstrafiken i Nykyrka så att genomgående resor mellan 

Godegård och Motala kan genomföras på ett smidigt sätt för resenärerna. 

Trafiken på linje 628 föreslås ha samma sträckning som idag inklusive den skaftkörning som 

görs till Degerön. Den fortsatta skaftkörningen till Degerön motiveras med att det finns ett 

tillräckligt stort påstigande i Degerön idag och att det i sammanhanget är förhållandevis få 

resenärer ”uppströms” som får en längre resväg till följd av skaftkörningen. 
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Inne i Motala stad föreslås linjen få en annorlunda sträckning jämfört med idag på de turer 

som går till Väster och Mariebergsskolan. Idag går dessa turer (i riktning mot Motala central) 

först till Väster och efter de till Motala C (och i omvänd ordning i riktning mot 

Nykyrka/Godegård). I det förslagna trafikupplägget går trafiken först till Motala C och sedan 

Väster och Mariebergsskolan (i riktning mot Motala och vice versa i riktning mot Godegård). 

På detta vis skapas en mer attraktiv kollektivtrafik för arbetspendlare vilken är den 

huvudsakliga grupp som det går att attrahera nya resenärer från.  

 

 

Karta 21: Föreslagen linjesträckning linje 628 

 

 

Karta 22: Föreslagen linjesträckning för linje 628 i Motala tätort 
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På linje 628 föreslås en del av turerna endast gå till Nykyrka och inte trafikera Godegård. 

Detta gäller tre av åtta turer på vardagar och en av tre turer på lördagar. På två turer på 

lördagar och två på söndagar kommer det finns anropsstyrd trafik mellan Nykyrka och 

Godegård som ansluter till den ordinarie trafiken i Nykyrka. 

Linje 629 föreslås läggas ned. Linjen har väldigt få som nyttjar den i dagsläget. De som 

använder linjen idag är till mer än 80% skolelever, så linjen går mer eller mindre att betrakta 

som en skolskjutslinje. Resandet på linjen norr om Nykyrka är väldigt lågt och övriga delar av 

dagens linje kommer fortsättningsvis (precis som idag) trafikeras av linje 628. 

Som ett alternativ till nedläggning av linje 629 har utvärderats en utökning av trafiken på 

linjen för att på så sätt attrahera fler resenärer, och främst då pendlare. Detta alternativ har 

förkastats då underlaget för ett utökat resande norr om Nykyrka har bedömts som så litet att 

en utökning av trafiken inte har kunnat motiveras.  

Ett annat förkastat alternativ är att korta linjen så att den endast går till Västanvik och inte 

vidare till Nydalen. Den sista delen av linjen är dock så kort samtidigt som en stor del av 

påstigandet norr om Nykyrka sker just i Nydalen så att detta snarast ännu mer skulle 

försämra samhällsnyttan av linjen. 

För den trafik på linje 629 norr om Nykyrka som läggs ned finns möjlighet Motala kommun 

att göra tillköp av allmän kollektivtrafik om kommunen uppfattar detta som ett mer 

attraktivt alternativ än att köra en renodlad skoltrafik i området. 

5.3.1 Föreslagna infrastrukturella förändringar 

Utredningen förslår att ett mindre antal hållplatser på linje 628 dras in då dessa inte nyttjas i 

någon större utsträckning samt att det finns alternativa hållplatser inom rimligt avstånd. 

Dessa hållplatser redovisas i bilaga 3. 

Hållplats Vårgården i Smedsby föreslås läggas ned då den är trafikosäker för oskyddade 

trafikanter eftersom det saknas både ståytor vid hållplatsen och gångvägar till hållplatsen Det 

finns högst begränsade möjligheter att tillskapa gångvägar och ståytor Resenärerna på 

hållplatsen hänvisas till hållplatserna Smedsbyvägen eller Smedsby skola till vilka båda det 

finns säkra gångvägar. 

Samtliga hållplatser norr om Nykyrka på dagens linje 629 bör läggas ned då ingen linje 

föreslås trafikera dem fortsättningsvis. 
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6 Uppskattade effekter 

6.1 Utbud 

I stadstrafiken kommer förslagets trafikering innebära att utbudet tidiga mornar, kvällar och 

nätter utökas avsevärt. Utbudet på helger kommer också öka något. Detta är främst kopplat 

till att de ringlinjer som finns idag läggs ned och att den trafik som sker där istället läggs över 

i det ordinarie trafiksystemet, vilket kräver mer resurser men samtidigt ger ett attraktivare 

och större utbud. 

Uttryckt i tidtabellkilometer kommer utbudet öka med ca 7 procent (från ca 15 350 km till ca 

16 350 km). Antalet turer i stadstrafiken kommer också öka, men det kan vara lite vanskligt 

att ange exakt hur mycket eftersom antalet turer också beror på hur linjenätet ser ut, och där 

exempelvis ringlinjer ger färre turer än linjer som går fram och tillbaka längs samma 

sträckning. 

I landsbygdstrafiken kommer utbudet uttryckt som tidtabellkilometer minska med ca 9 

procent (från ca 10 250 km till ca 9 300 km). Det mesta av minskningen kommer från att 

linje 629 läggs ned men även från att linje 613 kortas. På linje 612 kommer antalet 

tidtabellkilometer öka kraftigt. Om man istället för antalet tidtabellkilometer ser till antalet 

avgångar så kommer dessa mycket i landsbygdstrafiken. Man kan alltså säga att det kommer 

finnas fler resmöjligheter i landsbygdstrafiken, men sträckorna man kan resa kommer 

genomsnittligt vara kortare. 

6.2 Restid och hastighet 

Restiden kommer minska i stadstrafiken och genomsnittshastigheten öka till följd av rakare 

linjedragning och utglesning av hållplatser.  

I landsbygdstrafiken kommer en genomsnittlig restid minska mellan Vadstena och Motala då 

trafiken mellan orterna koncentreras till den snabbare av dagens två linjer. I övrigt kommer 

restider vara ungefär som idag. Hastigheten i landsbygdstrafiken förväntas inte öka. 

6.3 Resandeförändring 

De förbättringar som görs i stadstrafiken förväntas medföra att resandet med stadstrafiken 

ökar. De satsningar som görs på att snabba upp trafiken i förväntas leda till att fler vill 

använda sig av kollektivtrafiken både för pendlingsresande och för annat resande, då 

kollektivtrafiken genom detta blir mer attraktiv relativt andra trafikslag. Den utbudsökning 

som sker i stadstrafiken sker mest utanför högtrafiken. Den förväntade direkta 

resandeökningen av förslaget är inte särskilt stor. Förslagets förenklade linjesystem antas 

dock bidra till en ökad användning av kollektivtrafiken då kollektivtrafiken kommer 

uppfattas som enklare att förstå sig på och därmed mer lättillgänglig. 

I stadstrafiken kommer en del nya områden trafikeras som inte har haft trafik förut och 

förväntningarna är att detta kommer att öka resandet med stadstrafiken. Speciellt trafik 

genom Norra Bergsätter med många arbetsplatser kommer ge tillgång till målpunkter för 

kollektivtrafiken som tidigare inte har nåtts. Samtidigt läggs kollektivtrafiken ned i ett par 

områden (Marieberg och Södra Bergsätter). Där har nyttjandet av kollektivtrafiken varit 

ganska lågt och därför påverkas inte resandet så mycket av det nedlagda trafikutbudet. I 
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Södra Bergsätter finns det dessutom annan trafik inom rimliga gångavstånd i hela området, 

och detsamma gäller för delar av Marieberg. 

I stråket norr om Motala läggs linje 629 ned och de som använder sig av den norr om 

Nykyrka kan i stor utsträckning antas sluta använda kollektivtrafiken. Det rör sig dock om få 

påstigande i detta område, så den totala effekten på resandet blir tämligen liten. I övriga 

delar av stråket sker inga större förändringar av trafiken och därmed förväntas inga eller små 

förändringar av antalet resande. 

Mellan Vadstena och Motala förväntas antalet resande öka eftersom trafiken i genomsnitt 

blir snabbare och att en taktfast tidtabell införs. På linje 613 kan en viss minskning av 

reandet mellan Fågelsta och Motala antas ske, då utbudet på sträckas minskar. Samtidigt 

minskar inte utbudet så mycket i högtrafiken och därmed blir nog minskningen i resandet 

måttligt. Resandet mellan Fågelsta och Vadstena är i idag i stort sett obefintligt så där medför 

inte kortandet av linje 613 någon resandeminskning att tala om. Totalt sett förväntas 

resandet i stråket mellan Vadstena och Motala (inklusive Fågelsta) öka. 

6.4 Ekonomiska effekter 

Det nya trafikupplägget för stadstrafiken beräknas kosta ca 2,4 miljoner mer än 2020. 

Kostnaden för den föreslagna landsbygdstrafiken är ca en miljon lägre än dagens kostnad. 

Totalt sett skulle alltså trafiken i det föreslagna upplägget kosta ca 1,4 miljoner mer än 

motsvarande trafik 2020.  

Ovanstående är beräknat på de kostnader som fanns i trafiken 2020, och på de fordonstyper 

som användes då. Om andra förutsättningar gäller så påverkar det den framtida kostnaden 

för trafiken. Exempelvis skulle kostnaderna för stadstrafiken sjunka något om elbussar 

används istället för dagen gasbussar. Priserna för elbussar sjunker år för år, så det är svårt att 

beräkna hur mycket billigare det skulle bli. Samtidigt fluktuerar ju elpriserna kraftigt. De 

senaste åren ha snittpriserna för kollektivtrafik sjunkit i upphandlingar, och om detta 

fortsätter skull även detta kunna ge lägre priser för den föreslagna trafiken. 

6.5 Effekter på närtrafiken 

De föreslagna förändringarna av den linjelagda trafiken medför att närtrafik kommer införas 

i ett mindre geografiskt område mellan Fågelsta och Fivelstad, till följd av att den linjelagda 

trafiken mellan dessa två byar läggs ned. Mellan Fivelstad och Vadstena slutar linje 613 

trafikera men linje 661 finns fortsatt kvar.  

Att linje 629 slutar trafikeras innebär ingen förändring för närtrafikens utbud eftersom det 

redan idag erbjuds närtrafik parallellt med den linjelagda kollektivtrafiken mellan Nykyrka 

och länsgränsen. 

Ökningen av resandet med närtrafiken förväntas bli väldigt liten till följd av utredningens 

förslag.  

6.6 Effekter på skoltrafiken 

I två områden försvinner trafik som används för skoltrafik. Norr om Nykyrka trafikerar linje 

629 ett område (inklusive Västanvik och Medevi) där resandet främst utgörs av skolelever. 

Påstigandet i detta område är ca 8 personer dagligen i dagsläget och majoriteten av dessa 
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reser på skolkort. När trafiken läggs ned på linje 629 ska grundskoleeleverna av dessa istället 

få tillgång till skolskjuts. Det gäller förstås också kommande elever som idag är för unga. 

I det andra området där den linjelagda trafiken läggs ner är området söder om Fågelsta. I 

detta område kommer i Vadstenadelen finnas ett fortsatt kollektivtrafikutbud av linjelagd 

trafik i form av linje 661. Det gäller även Fivelstad i Motala kommun, men här kan trafiken 

sägas gå åt fel håll för skolungdomar (trafiken går till Vadstena respektive Skänninge). I 

området mellan Fivelstad och Fågelsta är antalet skolelever som nyttjar den linjelagda 

kollektivtrafiken i dagsläget väldigt litet. Det handlar om enstaka individer som använder 

linjelagd kollektivtrafik vissa dagar. Så i dagsläget bli effekterna ytterst måttliga på 

skoltrafiken av förkortningen av linje 613. 

6.7 Effekter kopplade till RTP och översiktsplaner 

Generellt sett förväntas trafikeringsförslaget bidra till en positiv samhällsutveckling. 

Förslaget förväntas bidra positivt till måluppfyllelse i såväl trafikförsörjningsprogram som i 

kommunala översiktsplaner. 

6.7.1 Regionalt trafikförsörjningsprogram 

Det föreslagna trafikupplägget ger förutsättningar för att kollektivtrafiken ska kunna ta 

marknadsandelar av det motoriserade resandet. Genom snabbare resor och ett mer 

lättöverskådligt linjenät blir kollektivtrafiken mer attraktiv och det finns potential att locka 

resenärer från andra trafikslag. 

Den mer lättöverskådliga och snabba kollektivtrafiken bör även kunna bidra till målet om 

ökat antal nöjda kunder. 

Det föreslagna trafikupplägget ger en effektiv kollektivtrafik och bidrar till målet om att 90% 

av befolkningen ska ha tillgång till det. 

6.7.2 Översiktsplaner 

I Motala stad medför det föreslagna trafikupplägget en förstärkning av flera starka stråk i 

staden och detta stärker förutsättningarna för en förtätning av staden i dessa lägen. De 

satsningar på linjelagd kollektivtrafik som förslaget innehåller i de norra delarna av Motala 

stad, följer den generella expansionsriktning av staden som översiktsplanen pekar ut. I 

staden utökas utbudet av kollektivtrafik och detta går hand i hand med de målbilder som 

finns i översiktsplanen om ett ökat kollektivtrafikresande och minskat bilresande i staden. 

Inte minst är detta viktigt för ett mellankommunalt resande där stadstrafiken utgör en del av 

längre kollektivtrafikresor. 

På landsbygden bidrar förslagets trafikering till attraktiva boenden i Nykyrka, Godegård och 

Fågelsta med omkringliggande landsbygder. 

I Vadstena har sedan tidigare en satsning på ett kollektivtrafikstråk genom staden 

genomförts, med en utveckling av infrastrukturen. Detta tillsammans med satsningar på det 

nationella vägnätet har gett möjlighet till att ge en snabbare kollektivtrafik mellan Motala och 

Vadstena. Detta bidrar till de mål som uttrycks i Vadstenas översiktsplan om att knyta 

Vadstena starkare till den flerkärniga regionen i Östergötland. En förbättrad kollektivtrafik 

medför att Vadstena blir mer attraktiv som boendeort och kollektivtrafiken kan på så sätt 

bidra till målbilder om en ökad befolkning. 
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6.8 Kontinuerlig effektivisering av trafik 

De flesta linjer som idag räknas som samhällsekonomisk ineffektiva förväntas få ett bättre 

resultat med det föreslagna trafikupplägget. I stadstrafiken är de flesta linjerna redan idag 

effektiva, men de som inte är det föreslås antingen läggas ned eller få en annorlunda 

linjedragning. Det resande som finns på dessa linjer förväntas flyttas över till de linjer som 

finns kvar (förutom vissa små resenärsgrupper som får långt till hållplats i framför allt 

Marieberg) samtidigt som det totala resandet i stadstrafiken förväntas öka till följd av det 

ökade utbudet. Således förväntas stadstrafiken totalt få en bättre samhällsnytta än idag och 

ett större resande. Inga delar av stadstrafiken (med undantag av servicelinje 612) förväntas 

vara samhällsekonomiskt olönsam eller onyttig. 

I landsbygdstrafiken föreslås den mest ineffektiva linjen – linje 629 – läggas ned. Från den 

linjen kommer en del överflyttning av resenärer ske till linje 628 (eftersom de idag har en 

stor gemensam linjesträckning). Detta kommer ge ett större resande på linje 628, vilket 

kommer ge den linjen en högre effektivitet, även om detta egentligen bara är en förbättring 

på pappret. 

Linje 612 får en stor utökning av utbudet och samtidigt kommer en stor del av resandet på 

linje 613 flyttas dit. Detta kommer medföra en förväntad förbättring av effektiviteten på linje 

612. Den förbättrade restiden och införandet av en taktfast tidtabell förväntas också 

ytterligare öka antalet resenärer, vilket i sin tur ytterligare förbättrar linjens effektivitet. 

På linje 613 förväntas ett kraftigt minskat resande till följd av att linjen inte längre går till 

Vadstena. Samtidigt minskas utbudet på linjen medan en stor del av resenärerna från 

Fågelsta förväntas finnas kvar på linjen. Kostnaderna för att driva linjen kommer minska 

men samtidigt minskar alltså resenärerna. Och det finns en stor risk att linjen inte kommer 

vara samhällsekonomiskt effektiv längre. Dock är det viktigt att påpeka att detta i en hög 

utsträckning endast är en minskad effektivitet på pappret som främst kommer av linjens 

kraftigt förändrade förutsättningar. Om man slår samman förväntade effekter på både linje 

612 och 613 kan vi förvänta oss en gemensam högre samhällsekonomisk effekt än idag, 

främst till följd av ett ökat förväntat resande mellan Vadstena och Motala. 
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7 Genomförande 

7.1 Nytt trafikupplägg 

Det föreslagna trafikupplägget ska införas till sommaren 2024. Mindre delar av förslaget kan 

dock komma att genomföras tidigare. 

Innan trafikstart sommaren 2024 behöver skoltrafiken gås igenom för att säkerställa att det 

finns transporter till skolor för alla grundskoleelever i de områden som inte längre kommer 

ha linjelagd kollektivtrafik. Till sommaren 2024 skall också närtrafikområdena ritas om där 

linjelagd kollektivtrafik läggs ned. 

Inför trafikstart av det nya trafikupplägget skall Östgötatrafiken genomföra 

informationskampanjer tillsammans med Motala och Vadstena kommuner. Speciellt viktigt 

är detta i stråket Vadstena – Motala och i stadstrafiken i Motala där utbudet förbättras och 

där det finns stora potentialer till ett ökat nyttjande av kollektivtrafiken. 

7.2 Hållplatser och infrastruktur 

Föreslagna indragningar av hållplatser sker i samband med en trafikstart av den nya trafiken 

sommaren 2024. 

Satsningar på upprustning, nybyggnation och flytt av hållplatser bör ske så snart det finns 

tillfälle till det. Bättre hållplatser leder till en mer attraktiv kollektivtrafik vilket ligger i allas 

intresse, och därför är det intressant om satsningar kan göras så snart som möjligt. 

Satsningar på annan infrastruktur än hållplatser som lyfts i utredningen bör genomföras så 

fort det finns möjlighet till detta. En plan för genomförande av satsningar på hållplatser och 

annan infrastruktur bör upprättas av Motala kommun respektive Vadstena kommun 

tillsammans med Östgötatrafiken. Inga satsningar på hållplatser på statligt vägnät föreslås i 

utredningen. 

Tre satsningar på infrastruktur i Motala tätort är nödvändiga för att det föreslagna 

trafikupplägget för Motala stadstrafik ska gå att genomföra. Dessa måste göras så att de är 

färdigställda innan trafikstart 2024. Dessa är: 

• Byggnation av hållplats på Slingerbulten i Bråstorp med tillhörande vändmöjlighet 

och plats för tidsreglering 

• Ombyggnation av hållplats Bråstorp Västra 

• Avvärjande av mötesrisk på enfilig bussgata vid Bråstorp centrum 
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T23 Linköping
Presentation av förslaget 2023-1a

2022-03-25

Bilaga 4



Sammanfattning

Nobina PowerPoint-mall 2

• Vårt förslag 2023-1a slår ihop linje 23 och 26 i Tornby, vilket skapar en snabbare, mer effektiv 

och mer attraktiv trafik för resenärerna och tros leda till ökat resande och högre nöjdhet.

• Det ger också en extra avgång på linje 3 från Ryd när den behövs som mest på morgonen



Bakgrund: linje 23

Nobina PowerPoint-mall 3

Linje 23 förbinder innerstaden med Tornby, och 

fungerar nästintill uteslutande som en 

jobbpendlarbuss.

På vardagsmorgnar går linjen med fem turer i 

enkel riktning från Resecentrum mot Tornby, och 

på eftermiddagen fem turer i motsatt riktning.



Bakgrund: linje 26

Nobina PowerPoint-mall 4

Linje 26 går mellan Tornby i norr ner till 
Lambohov, via bland annat Skäggetorp, Ryd och 
Universitetet.

I sydlig riktning har linjen 10 avgångar på 
vardagar, en per timme, mellan 08:30 och 17:30. I 
nordlig riktning avgår den 9 gånger mellan 09:15 
och 17:15.

Linje 26 är en av de mindre linjerna sett till antal 
resenärer, med 5250 resenärer i december, men 
vi ser en potential för ökning med vårt 
trafikförslag.



Vår lösning, 2023-1a

Nobina PowerPoint-mall 5

• Sammanslagning av linje 23 och 26 i Tornby, 

med viss förändring av körväg och effekt på

hållplatser.

• Hållplatserna Maxi och Roxviksgatan dras in

• Hållplatsen Fröstorpsgatan tillkommer

• Utbudet blir som dagens linje 26, som

beskrevs i förgående bild. Skillnaden är

några tidiga morgonturer som slutar i 

Skäggetorp samt några turer på

vardagförmiddagar som slutar vid Tornby
Ny körväg

Indragen körväg



Vår lösning, 2023-1a forts

Nobina PowerPoint-mall 6

• Ny avgång från Ryds centrum, cirka 07:45

• Detta för att avlasta när morgonresandet är

som högst



Effekter av förslagen

Nobina PowerPoint-mall 7

Resande

- Ökat resande Centrum-Skäggetorp via Södra Tornby

- Ökat resande Södra Tornby – Lambohov

- Bättre lösning i Tornby

Nöjdhet

- Extratur på linje 3 ger mindre trängsel

- Snabbare resväg i flera stråk, inte minst för Ryd- och Lambohovsbor som jobbar i Tornby

- Risken för trängsel ombord runt omkring de indragna avgångarna bedöms som låg



Ekonomisk effekt

Nobina PowerPoint-mall 8

Beloppen som presenteras nedan är framräknade baserat på 7 kr per km och 332 kr per timme under 43 

standardvinterveckor och 9 standardsommarveckor. De exakta summorna kommer bero på vilken busstyp

som används för varje enskild avgång, samt vissa mindre kalendereffekter.

2023-1a:

- Sammanslagning linje 23 och 26: 419 000 kr/år

- Ny tur från Ryd (ej sommar): 38 000 kr/år

- Totalt 2023-1a: 457 000 kr/år
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1 Inledning 

I utredningen för Norrköpings landsbygd [2019/0576] ingick linje 440 (Norrköping – Ljunga – 

Östra Husby – Arkösund) och linje 444 (Norrköping – Ljunga - Djurön). Tidplanen för 

ombyggnation av Söderköpingsvägen var inte fastlagd när utredningen gjordes 2019/2020 och därav 

finns behov av en ny översyn av körväg i södra Norrköping eftersom förutsättningarna förändrats. I 

kommunens planer ingår kollektivtrafikkörfält på Söderköpingsvägen på sträckan mellan Gustaf 

Adolfsplan och trafikplats Ljura. Kollektivtrafikkörfältet förväntas stå klart till sommaren 2022. 

Ombyggnationen samt trädföryngringen på Östra Promenaden förväntas vara klar senast till 

sommaren 2023. 

Förankringen av linjedragning i södra Norrköping har skett via ett dialogmöte (24/11–21) med 

Norrköpings kommun och Transdev. Det här dokumentet har tagits fram utefter det.  

1.1 Mål  

• Minska restiden för linje 440 och 444 i södra Norrköping utan att överbelasta linje 10.  

• Bidra till att målen som uttrycks i RTP uppfylls.  
 

1.2 Bakgrund  

Med tanke på de stora förbättringsåtgärderna som sker till förmån för kollektivtrafiken i södra 

Norrköping har ett nytt förslag på linjesträckning för linje 440 och 444 tagits fram. Det i sin tur kan 

bidra till att minska restiden med ett par minuter och förstärka stråket samt resandet ytterligare.  

1.3 Frågeställningar  

• Hur ska linjesträckningen i södra Norrköping se ut för linje 440 och 444? 

• Hur blir belastning på främst linje 10 om linje 440 och 444 kör via Söderköpingsvägen i 
stället för via Dagsbergsvägen?  
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2 Dagens trafik 

I Fel! Hittar inte referenskälla. illustreras linjesträckning i Norrköping för linje 440 och 444 s

om togs fram i utredning för Norrköpings landsbygd samt linjedragning för linje 10.  

 

Figur 1 Linjedragning för linje 10, 440 och 444 i södra Norrköping 

2.1 Linje 440  

Linjen planeras i stora drag att gå enligt dagens utformning med trafikering i Östra Husby och 

Ljunga. En förändring är att linjen körs längs med Fjärilsgatan och angör Bjällbrunna. 

Hållplatsjusteringar kommer ske på väg 209 för att effektivisera körtiden något.  

Utbud  

Östra Husby planeras få halvtimmestrafik i högtrafik och timmestrafik i låg- och mellantrafik (M-F). 

En styrande faktor är Östgötapendeln i Norrköping. Linjen planeras att köras med 90- till 120-

minuterstrafik på helger. Arkösund planeras få ett minimiutbud likt idag under veckans alla dagar.  

 

 

2.2 Linje 444 
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Linje 444 har idag ett lågt resande men planeras ändå att köras enligt dagens utbud och utformning 

men med vissa hållplatsjusteringar i form av utglesning. Anledningen till att linjen planeras att 

finnas kvar beror på att Norrköpings kommun har aviserat byggnationsplaner längs med linjens 

sträckning. Om utvecklingen uteblir och/eller inga nya resenärer tillkommer, kommer linjen 

antagligen behöva läggas ned eftersom den är utpekad som lågeffektiv. Sannolikt kommer linjen 

fortsatt vara lågeffektiv och därmed får kommunen en så kallad 3-års prövotid. Om ingen 

resandeökning skett efter prövotidens slut kommer linjen att läggas ner.  

Utbud  

Linjen planeras köras enligt dagens utbud. Styrande faktorer är skol- och arbetstider samt linje 440. 

Linjen körs med totalt sex förbindelser till och från Djurön. Linjen kommer inte ha någon helgtrafik. 

3 Analys   

Den stora frågan är hur linjedragningen ska se ut i södra Norrköping. Det finns två möjliga 

alternativa körvägar, antingen via Dagsbergsvägen eller via Söderköpingsvägen och de nya 

kollektivtrafikkörfälten. Att köra via kollektivtrafikkörfälten på Söderköpingsvägen ger en 

tidsbesparing på cirka två minuter i förhållande till att köra på parallellgående vägnät via 

Dagsbergsvägen.    

3.1 Målpunkter  

Området i södra Norrköping där bussarna kör idag kallas Ljura och där finns ett antal viktiga 

målpunkter i form av skola, mataffär, ridklubb, badhus och gym, se Figur 2 nedan.  

I Figur 2 är ett område markerat, området innefattar en radie på 200 meter från hållplats Kardusen 

respektive hållplats Ljuraskolan. I det utritade området bor det cirka 1 200 personer. Antalet 

förvärvsarbetande det vill säga arbetande över 16 år är 90 personer. Utpendlingen (295 stycken) är 

större än inpendlingen till området (80 stycken).  
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Figur 2 Målpunktskarta 

3.2 Linje 10 

Längs med Dagsbergsvägen kör totalt tre linjer 10, 440 och 444, se Figur 1. Linje 10 går likt linje 440 

och 444 längs med Dagsbergsvägen. Resenärer som tidigare nyttjade linje 440/440 förväntas istället 

använda linje 10. I Tabell 1 redovisas antalet resenärer ombord på fordonet vid hållplats Ljuraskolan 

respektive Kardusen vid tre olika datum. Den här typen av statistik ombord finns inte för år 2019 

därav studeras detta på turnivå under tre olika datum år 2021. Vid jämförelse av snittpåstigande på 

aktuella hållplatser har det visat sig att det inte skiljer sig nämnvärt åt år 2019 (innan pandemin) i 

förhållande till år 2021. 

Tabell 1 Ombord på linje 10 

Turnummer, 

avgångsdatum, tid 

Riktning  Ombord vid hållplats 

Ljuraskolan 

Ombord vid hållplats 

Kardusen 

15, 2021-10-08 kl 07:28 Himmelstalund 27 26 

64, 2021-10-08 kl 14:58 Rambodal 39 35 

15, 2021-11-08 kl 07:28 Himmelstalund 63 62 

58, 2021-11-08 kl 14:13  Rambodal 66 60 

15, 2021-12-08 kl 07:28 Himmelstalund 72 67 

66, 2021-12-08 kl 15:12 Rambodal 60 56 
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I oktober var antalet resande lägre i jämförelse med november och december vilket i sin tur beror på 

hög smittspridningen av Covid-19. Restriktionerna från Folkhälsomyndigheten var mer åtstramade 

i oktober i förhållande till november och december. Under den studerade perioden är det som mest 

67 personer ombord vid hållplats Kardusen i riktning mot Rambodal. I riktning mot stan 

(Himmelstalund) är det som mest 63 personer ombord vid hållplats Ljuraskolan.  

En buss av linje 10 karaktär rymmer i snitt cirka 70 passagerare men med en teoretisk kapacitet på 

cirka 100 resenärer. För en komfortabel komfort bör antalet resenärer i bussen inte överskrida 70 

personer. 

I Tabell 2 redovisas antal snittpåstigande per dag för landsbygdslinjerna på Dagsbergsvägen.   

Tabell 2 Påstigandestatistik 

Snittpåsigande v.39–43 år 2019 Mot Vikbolandet Mot Norrköping  

Hållplats Ljuraskolan 

Linje 440 10 1 

Linje 441 2 0 

Linje 444 0 0 

Totalt 12 1 

Hållplats Kardusen 

Linje 440 6 3 

Linje 441 1 1 

Linje 444 0 0 

Totalt 7 4 

 

Dagens resenärer på linje 440, 441 och 444 förväntas istället nyttja linje 10 i riktning mot stan om 

linje 440 och 444 flyttas över till parallellgående vägnät på Söderköpingsvägen. Det innebär att linje 

10 kan få ytterligare cirka 5 resenärer i riktning mot stan. Det kan innebära att antalet resande på 

bussen under högtrafik kan bli uppemot 70 resenärer. Det finns alltså en risk att linje 10 blir full i 

riktning mot stan under högtrafik trots att förstärkningsturer finns. Men å andra sidan reser de allra 

flesta till hållplats Söder Tull alternativt Stortorget vilket är en förhållandevis kort resa (cirka 5 

minuter).  

4 Trafikeringsförslag  

Linje 10 beräknas bli relativt full på morgonen i riktning mot stan, men med tanke på att majoriteten 

av resenärerna stiger av vid Söder Tull råder den höga belastningen under väldigt kort sträcka, 1,2 

kilometer vilket tar cirka 5 minuter (Kardusen/Ljuraskolan – Söder Tull).  Därav bedöms linje 10 

klara den ökade belastningen av resenärer från landsbygdslinjerna. Förslaget innebär alltså att flytta 

linje 440 och 444 till Söderköpingsvägen i samband med att kollektivtrafikkörfältet finns på plats 

och när ombyggnationen av Östra Promenaden är klart det vill säga till sommaren 2023.  

Figur 3 Förslag på linjedragning 
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Figur 4 Föreslagen linjedragning 

5 Effektbedömning 

Effekten av trafikomläggningen det vill säga att linje 440 och 444 flyttar från Dagsbergsvägen till 
kollektivtrafikkörfältet på Söderköpingsvägen innebär en tidsbesparing på cirka två minuter. Tack 
vare förändringen blir de båda landsbygdslinjerna mer attraktiva inte minst för långväga resenärer 
från Vikbolandet som önskar en effektiv och kort resväg in till stan och vidare i regionen.  

Östgötatrafiken räknar inte med att förlora resenärer till följd av trafikomläggningen. De resenärer 
som tidigare rest med linje 440, 441 och 444 från Dagsbergsvägen kan istället nyttja linje 10 
alternativt linje 2 (från Ljuragatan).  Till följd av detta kan linje 10 få en ökad belastning särskilt 
under morgon- och eftermiddag (högtrafik) men beräknas klara den ökade belastningen tack vare 
att majoriteten av resenärerna kliver av vid hållplats Söder Tull.  

6 Genomförandeplan 

Det nya trafikupplägget ska införas när ombyggnationen av Östra Promenaden är klart, vilket väntas 
bli i juni 2023.   

Trots att kollektivtrafikkörfältet och Gustav Adolfsplatsen förväntas stå klart redan till sommaren 
2022 vill Östgötatrafiken invänta ombyggnationen av Östra Promenaden. Eftersom det blir mer gent 
och rakt att fortsätt köra linje 440 och 444 via Dagsbergsvägen under ombyggnationstiden.  

Inför trafikstart bör Östgötatrafiken tillsammans med Norrköpings kommun genomföra 
informationskampanjer riktade till boende, arbetsplatser och skolor längs med stråket.  
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1 Inledning 

I utredningen för Norrköpings landsbygd ingick inte linje 486 då linjen tillhör stadstrafikavtalet 

trots att den har karaktären av en landsbygdslinje. Stadstrafiken utreddes inför trafikomläggningen 

2022 och linje 486 hamnade därför mellan utredningarna och får därför en egen mindre utredning 

i form av ett PM.  

Framkomligheten i de centrala delarna av Norrköping är mycket begränsad. I de andra 

trafikutredningarna som berör Norrköping har resbehov mellan Resecentrum och Söder Tull 

analyserats för att se vilka linjer som har behov av att nå resecentrum för ökad regionförstoring och 

vilka linjer som har mer lokal karaktär där resenärer istället hänvisas till stadstrafiken vid Söder Tull 

för vidare resa. Vid en parallell översyn av potentiellt förändrade körvägar mellan Gustav Adolfstorg 

och Resecentrum framkom ett behov av översyn av körvägarna för linje 486 i Norrköping för att 

skapa stringens med övriga linjer. Linjen är också lågeffektiv och en förändring av linjedragningen 

skulle kunna öka linjens kostandstäckningsgrad genom kortare körväg. Förankringen av föreslagen 

linjedragning har skett via ett dialogmöte (24/11–21) med Norrköpings kommun och Transdev. Det 

här dokumentet har tagits fram i sambanden med det.  

1.1 Mål  

• Öka linjens kostandstäckningsgrad 

• Stringens med resonemang för övriga linjers körvägar i centrala Norrköping 
 

1.2 Bakgrund  

Med tanke på de stora framkomlighetsproblem som råder på Östra Promenaden förbi 

Packhusrondellen, och som väntas öka tills Johannisborgsförbindelsen möjliggör avlastning av 

Hamnbron och den tillkommande trafiken från Inre Hamnen, behöver de linjer med Resecentrum 

som regional målpunkt prioriteras i stråket. Linje 486 har både få resenärer och låg 

kostnadstäckningsgrad så en avkortning av linjen skulle kunna förbättra både 

kostnadstäckningsgraden och framkomligheten för övriga linjer i stråket.  

Norrköpings kommun projekterar just nu för en ny reglerhållplats Vikboplan som ska ersätta den 

gamla reglerhållplatsen Östra station. Den nya reglerhållplatsen Vikboplan väntas vara klar hösten 

2022. Det är många linjer som avgår från Östra station och möjligheten att reglera ännu en linje 

behöver därför säkerställas. Det trafikföretag som kör linjen efter juni 2022, Transdev, har sin 

spårvagnsdepå i nära anslutning till hållplats Östra station och reglering vid deras depå skulle därför 

också vara möjlig. 

1.3 Frågeställningar  

• Hur ska linjesträckningen i östra Norrköping se ut för linje 486? 

• Finns det kapacitet på reglerhållplats Östra station innan nya reglerhållplatsen Vikboplan är 

klar?  

• Går det att reglera på Transdevs depå istället för Östra station? 

• Vad blir kostnadstäckningsgraden om linjen kortas? 
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2 Dagens trafik 

2.1 Linjesträckning 

Linjen går idag från Eksund via Eksundsvägen till Linköpingsvägen där även linje 480 går. Inne i 

Norrköping följer linje 486 samma körväg och hållplatsbild som linje 480. Linjen fortsätter idag via 

Nygatan och Söder tull till Östra Promenaden med Resecentrum som slutstation.  

I Figur 1 illustreras linjesträckning för linje 486. Sträckningen mellan Söder Tull och RC går 

egentligen via Östra Promenaden men leds om just nu på grund av arbetet med trädföryngring på 

Östra Promenaden.  

 

Figur 1 Linje 486 

I Figur 2 ser man hur linjen skulle dras om den kortades av till Östra station/Vikboplan/Transdevs 

depå. 

Figur 2 Möjlig linjedragning till Östra station/Vikboplan/Transdevs depå 
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2.2 Påstigande samt påstigandekategori 

I Tabell 1 nedan redovisas påstigande på linje 486 i snitt per dag under v 40-43 2019. Där ser man 

att av de 46 påstigande i riktning mot Norrköping så stiger 11 personer på inom Norrköping. 

Resenärer som skulle kunna välja andra linjer för sin resa mot Norrköping. 

Tabell 1 Snittpåstigande per dag och riktning för linje 486 v40-43 2019 

Hållplats Snitt Mot Nkp Från Nkp 

Vimmavägen 25 24 1 

Söder Tull 13 0 13 

Strömbacken 11 2 9 

Eksunds gård 9 9 0 

Norrköpings resecentrum 9 2 7 

Väster Tull 5 2 3 

Vägträffen 4 2 2 

Gymnastikgatan 4 1 3 

Skälvs gård 3 2 2 

Hultet Norrköping 2 0 2 

Borgs kyrka 2 2 0 

Stortorget Norrköping 1 0 1 

Djäkneparksskolan 1 0 0 

Skärlunda vägkors 0 0 0 

Albacken Borg 0 0 0 

Snitt 89 46 43 

 

I bilden nedan redovisas påstigandekategori för linje 486 i snitt per dag under v 40-43 2019. Där 

ser man att en klar majoritet, ca 80%, är skolelever och endast 13% reser med vuxenbiljett.  

 

 

Figur 3 Påstigandekategorier för linje 486 v40-43 2019 

Linjen tillhör stadstrafikzonen och resande betalar stadstrafiktaxa. 

 

79%

13%

7% 1%

Påstigandekategori linje 486

Skolelev Vuxen Ungdom Senior
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2.3 Trafikekonomi 

Varje år görs ett trafikbokslut som visar hur trafiken gått under året. Nedan visas uppgifterna för 

linjen, se Tabell 2. Om linjerna studeras utifrån processen för kontinuerlig effektivisering av den 

avtalade linjetrafiken ser man att linjen har låg kostnadstäckningsgrad, få resenärer per tur och liten 

betydelse för regional tillväxt. 

Linjens bruttokostnad beror både på rörliga kostnader som antal körda kilometer och på fasta 

kostnader som fordon och depå. I tidsperioden 2017 till 2020 ser man en kraftig ökning av 

bruttokostnaden trots att antalet turer inte ökat. Det beror på nya avtal (2 stycken, ett 2019 och ett 

2020) och i dem ingår också kostnaderna för en ny depå i Norrköping. Ökade fasta kostnader bidrar 

starkt till att minska kostnadstäckningsgraden vilket i sin tur kan bidra till en indragning av linjen. 

Tabell 2 Trafikbokslut linje 486 

Trafikbokslut  2017 2018 2019 2020 

Antal resande per år 14 000 16 000 17 000 14 000 

Antal turer 13 m-f 13 m-f 13 m-f 13 m-f 

Antal resande per tur 6 7 7 4 

Linjens typlängd  11km 11km 11km 11km 

Bruttokostnad 1 050 000kr 1 105 000kr 1 405 000kr 1 670 000kr 

Intäkter 155 000kr 185 000kr 220 000kr 160 000kr 

Nettokostnad 895 000 920 000kr 1 185 000kr 1 510 000kr 

Samhällsekonomi 105 000kr 125 000kr 150 000kr Ej beräkningsbart 

Samhällsnytta 1 1 1 pga pandemin 

Kostnadstäckningsgrad 15% 17% 15% 9% 
 

Bruttokostnaden för linjen från juni 2020 till juni 2021 hamnade på 1 720 000kr. Varje år ökar 

kostnaden enligt index som brukar ligga på drygt 2%. Från indexår 2018 till år 2022 ökar index 

med cirka 10% vilket gör att bruttokostnaden 2022 blir cirka 1 890 000 kr. Just nu är inflationen 

hög och indexökningen kan därför väntas bli cirka 3% per år 2023 och 2024 vilket ger en 

bruttokostnad på cirka 2 000 000 kr 2024.  

För att få en kostnadstäckningsgrad på över 20% behöver intäkterna öka med nästan 100%. 

3 Analys 

3.1 Korta av linjen till Östra station 

Trafikbokslutet visar att frågan egentligen inte handlar om huruvida linjen ska fortsätta till 

Resecentrum som idag eller kortas av och gå till Östra station utan mer om en avkortning till Östra 

station kan öka kostnadstäckningsgraden i en sådan utsträckning av linjen inte längre anses som 

lågeffektiv, dvs med en kostnadstäckningsgrad på mindre än 20%.   

Den förändring som kan göras är att minska körtiden och antalet kilometer och på sikt öka antalet 

resenärer tack vare en mer tillförlitlig tidtabell.  

Idag är körtiden mellan hållplats Centralbadet och Resecentrum ca 6min och mellan hållplats 

Centralbadet och hållplats Östra station ca 1 min. Båda sträckorna har längre körtid i peak. 

Körtidsvinsten är därmed ca 5min om Östra station är slutstation. 

Körsträckan mellan Centralbadet och Resecentrum är ca 2km längre än sträckan Centralbadet – 

Östra station. 
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Med så få resenärer som nyttjar linjen idag och relativt få boende och arbetsplatser längs sträckan är 

ökade intäkter på grund av fler resenärer inte relevant att ta med i sammanhanget utan får ses som 

en bonus. 

Om linjen skulle ha Östra station istället för Resecentrum som ändhållplats, minskar kostnaderna 
med ca 100 000 kr per år. Enligt resonemang ovan kring index ger det en bruttokostnad på cirka 
1 860 000kr år 2024 och en kostnadstäckningsgrad på 12 % istället för 11% om intäkterna förblir 
oförändrade. 

Att endast korta av linjen till Östra station räcker alltså inte för att linjen ska få över 20% 
kostnadstäckningsgrad utan får ses som ett första steg för att öka tillgängligheten för övriga linjer till 
Resecentrum och öka kostnadstäckningsgraden något. 

4 Trafikeringsförslag  

Trafikförslaget innebär att linjen får Östra station som ändhållplats istället för Resecentrum (se 

Figur 2) för att öka linjens kostnadstäckningsgrad samt frigöra kapacitet mellan Gustav Adolfsplan 

och Resecentrum för de linjer som har mer regional karaktär. Resenärer till Resecentrum hänvisas 

istället till stadstrafiken vid Söder Tull. 

Om kapaciteten vid Östra station inte skulle räcka för en linje till kan linjen köras till Transdevs 

spårvagnsdepå för reglering som ligger i omedelbar närhet. 

Ytterligare åtgärder måste sedan utredas vidare. 

4.1 Effektbedömning 

Effekten av trafikomläggningen, det vill säga att linje 486 har Östra station istället för Resecentrum 
som ändhållplats, minskar kostnaderna med ca 100 000 kr per år. Om endast index och inte resandet 
ökar till 2024 kan man räkna med 16% kostnadsökning vilket innebär att kostnadstäckningsgraden 
sjunker till 12% från dagens 15%.  

4.2 Genomförandeplan 

Det nya trafikupplägget med Östra station som ändhållplats bör införas till juni 2023 när nya 
reglerhållplatsen vid Vikboplan är klar. Under tiden behöver linjen utredas vidare tillsammans 
Norrköpings kommun och Transdev för att hitta fler åtgärder för att öka linjens 
kostnadstäckningsgrad.  

Östgötatrafiken behöver analysera om tillräcklig kapacitet finns vid Vikboplan efter 
trafikförändringarna i juni 2022. Transdev har annars lovat att linjen kan reglera vid deras 
spårvagnsdepå. 
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1 Inledning 

Alla linjer behöver ses över med jämna mellanrum och om inte annat inför en ny upphandling. Så är 

även fallet för linje 545. Linjen låg innan pandemin 2019 på gränsen till låg kostnadstäckningsgrad. 

Insatser behöver därför göras för att öka antalet resande och kostnadstäckningsgraden. Syftet med 

detta PM är därför att beskriva hur trafiken ser ut just nu och vad som kan göras för att få fler 

resenärer och ökad kostnadstäckningsgrad.  

1.1 Mål  

• Fler och nöjdare kunder 

• Öka linjens kostandstäckningsgrad 

 

1.2 Bakgrund  

Trafiken över länsgräns mot Småland och Vimmerby utreddes inför trafikomläggningen 2016. Det 

fanns två linjer som körde från Kinda kommun mot Vimmerby. Den ena linjen hette 580 och körde 

mellan Hycklinge och Vimmerby och trafikerade endast skoldagar (se tidtabell nedan). Turerna var 

anpassade till skolorna i Vimmerby men anslöt även till linjerna som kommer från Rimforsa och 

Kisa. Resenärer med morgonturen från Hycklinge och Horn fick byta buss vid Bränntorp för 

fortsatt resa mot Vimmerby. Den andra linjen hette 545 och gick mellan Kisa och Bränntorp. Den 

startade på morgonen i Kisa och skyltade om till 580 vid Bränntorp där linje 580 från Hycklinge 

och Horn ansluter. I praktiken var det en direktbuss Kisa-Vimmerby på morgonen.  

 

Kostnadstäckningen för linjen 580 låg på drygt 5 % för perioden 1 maj 2013 till och med 30 april 

2014. Resandeunderlaget för linje 580 bestod till 95% av gymnasieelever i Kinda kommun som 

pendlade till Vimmerby. Antalet resande per tur en vardag var ca 6st i riktning mot Vimmerby och 

ca 10 stycken i riktning åter mot Horn.  

Effekten av nedläggningen av linje 580 är att gymnasieeleverna efter det behöver åka med linje 581 

som körs av KLT mellan Kisa och Vimmerby. Önskemål om att återuppta trafiken mellan Horn och 
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Vimmerby har vid flertalet tillfällen framförts av boende i Horn och många möten har skett mellan 

Östgötatrafiken och Kinda kommun för att diskutera frågan.  

1.3 Dagens trafik 

Efter trafikomläggningen 2016 förlängdes linje 545 till Horn/Hycklinge. Kommunen valde att göra 

ett tillköp för de sista kilometrarna mellan Hycklinge kvarn och Österby. Så ser linjen ut även idag. 

I Figur 1 illustreras linjesträckning för linje 545.

 

Figur 1 Linje 545 Kisa – Horn – Hycklinge 

Linjen har idag  

 

1.4 Påstigande samt påstigandekategori 

I Tabell 1 nedan redovisas påstigande på linje 545 i snitt per vardag under v 40-43 2019 samt v 9-12 

2022. Hållplatser som inte finns med i listan saknar påstigande under perioden. 

Tabell 1 Snittpåstigande per dag för linje 545 v40-43 2019 samt v9-12 2022 

Hållplats 
Snitt 
2019 

Snitt 
2022 

Kisa station 28,3 31,3 

Horns torg 28,2 15,0 

Värgårdsskolan 23,0 9,1 

Hycklinge kvarn 10,8 7,3 

Ådalavägen 8,4 3,8 

Stångågården 3,5 4,7 

Falla Horn 1,2 0,2 
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Enebyvägen 1,1 0,4 

Torsåkravägen 1,1 0,4 

Sörby Horn 0,8 0,9 

Stora Rothult 0,8 0,0 

Brotorp Horn 0,8 0,7 

Österby Hycklinge 0,7 2,9 

Gamla Vimmerbyvägen 0,3 0,1 

Saxtorp 0,2 0,3 

Vadstugan 0,2 0,1 

Bro 0,2 0,0 

Bränntorp Horn 0,1 0,1 

Kuvehult 0,1 0,1 

Vårbacka 0,1 0,8 

Lönningehult 0,1 0,0 

Totalt 109,4 77,9 

 

I Figur 2 nedan redovisas påstigandekategori för linje 545 i snitt per vardag under v 40-43 2019 

samt i Figur 3 v 9-12 2022. År 2019 ser man att en klar majoritet, ca 70%, är skolelever och endast 

drygt 10% reser med vuxenbiljett. Ser man på statistiken för år 2022 ser man att procentuellt så 

har det vuxna resandet ökat och skoleleverna minskat. I faktiska antal påstigande så har 

skoleleverna sjunkit från cirka 75 påstigande per dag till cirka 50 påstigande per dag medan antalet 

vuxna ligger konstant på cirka 15 personer. 

 

Figur 2 Påstigandekategorier för linje 545 v40-43 2019 

 

Figur 3 Påstigandekategorier för linje 545 v9-12 2022 

68%

12%

9%

6%
5%

Påstigande linje 545 v40-43 2019

Skolelev Vuxen Ungdom Studerande Senior

65%
19%

6%
6%4%

Påstigande linje 545 v9-12 2022

Skolungdom Vuxen Ungdom Student Pensionär
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1.5 Resandeunderlag 

I stråket bor det idag ca 1000 personer, varav cirka 500 i Horn. Horn har haft ungefär lika många 

innevånare under de senaste 10 åren och någon större utveckling av bostäder och arbetsplatser är 

inte planerad i området.  

Det är ca 100 personer som arbetspendlar in till stråket. Cirka 35 personer av dessa pendlar från 

Kisa, 20 personer från Vimmerby, 10 från Västervik och 10 från Linköping. Det är ca 250 personer 

som pendlar ut från stråket. Av dessa är det cirka 80 personer som pendlar till Kisa, 82 till 

Vimmerby, 70 till Linköping och 10 till Västervik.  

I stråket finns det en grundskola i Horn med C-form. Skolan har klasser från förskoleklass till 6:an. 

Närmsta högstadieskola finns i Kisa och närmsta gymnasium finns i Vimmerby samt Linköping. 

1.6 Trafikekonomi 

Varje år görs ett trafikbokslut som visar hur trafiken gått under året. Nedan visas uppgifterna för 

linjen, se Tabell 2. Om linjerna studeras utifrån processen för kontinuerlig effektivisering av den 

avtalade linjetrafiken ser man att linjen har på gränsen till låg kostnadstäckningsgrad, få resenärer 

per tur och ganska liten betydelse för regional tillväxt. 

Intäkterna kommer i första hand från resande men på denna linje även från ett tillköp av kommunen 

på sträckan Hycklinge kvarn - Österby. 

Tabell 2 Trafikbokslut linje 545 

Trafikbokslut  2017 2018 2019 2020 

Antal resande per år 34 000 32 000 27 000 19 000 

Antal turer 24 m-f 4 l,s 26 m-f 4 l,s 26 m-f 4 l,s 26 m-f 4 l,s 

Dimensionerande fordon 1,5 1,5 1,5 1 

Antal resande per tur 6 m-f, 3 l, 2 s 6 m-f, 3 l, 2 s 6 m-f, 3 l, 2 s 5 m-f, 2 l, 1 s 

Linjens typlängd  31km 25km 25km 25km 

Bruttokostnad 2 800 000 kr 3 100 000 kr 3 200 000 kr 3 100 000 kr 

Intäkter 600 000 kr 600 000 kr 600 000 kr 500 000 kr 

Nettokostnad 2 200 000 kr 2 500 000 kr 2 600 000 kr 2 600 000 kr 

Samhällsekonomi 470 000 kr 365 000 kr 300 000 kr Ej beräkningsbart 

Samhällsnytta 2 2 2 pga pandemin 

Kostnadstäckningsgrad 22% 20% 19% 15% 
 

1.7 Infrastruktur 

De hållplatser som 2019 hade fler än 20 påstigande och som därför bör vara fullt 

tillgänglighetsanpassade är Kisa station, Värgårdsskolan samt Horns torg.  

• Kisa station byggs om totalt under 2022 med full tillgänglighetsanpassning 

• Värgårdsskolan har rätt kantstenshöjd och kontrast men saknar ledstråk och hållplatsstolpe 

• Horns torg har för låg kantsten och saknar både ledstråk och kontrast 
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2 Analys 

2.1 Åtgärder för att öka kostnadstäckningsgraden 

Kostnadsteckningsgraden är sjunkande och ökade fasta och rörliga kostnader späder på detta 

samtidigt som antalet skolelever sjunkit på linjen mellan 2019 och 2022. 

Att dra in hållplatser som inte används minskar inte restiderna eftersom de ändå inte används. 

Däremot kan man slå ihop hållplatser med få påstigande. På denna linje är det dock mycket få 

hållplatser som ligger nära varandra och åtgärden får därför högst marginell påverkan.  

Denna linje har inga skaftkörningar som kan dras in för att på så sätt öka attraktiviteten och 

minska kostnaderna. Inte heller finns det några omläggningar av linjen som skulle kunna öka dess 

attraktivitet då den går snabbaste vägen till busstationen och därefter till Värgårdsskolan. 

Då resande med vuxenbiljett inte minskat efter pandemin jämfört med innan skulle en 

marknadsföring av linjen och det förändrade biljettsortimentet kunna öka resandet och därmed 

höja kostnadstäckningsgraden. 

3 Trafikeringsförslag  

Om skoleleverna inte återkommer på sikt och resandet med vuxenbiljett inte ökar så behöver 

utbudet anpassas för att öka kostnadstäckningsgraden. Förslaget är att se om marknadsinsatser 

kan öka antalet resande under år 2023. Om det inte ger önskad effekt föreslås utbudet minska 

under år 2024. 

3.1 Effektbedömning 

Förhoppningsvis ger marknadsinsatserna ökat antal resande. Annars är risken att linjens 

attraktivitet minskar om utbudet minskar och därmed även resandet. 

3.2 Genomförandeplan 

Under hösten 2022 genomföra marknadsföring av linjen och det förändrade biljettsortimentet 

tillsammans med Kinda kommun. 

Under hösten 2022 planerar Östgötatrafiken att tillsammans med Kinda kommun genomföra 

dialog med boende. Syftet är att marknadsföra det kollektiva resandet, men även att informera om 

att ökar inte resandet så kommer turer behöva dras in för att öka kostnadstäckningsgraden.  

Om kostnadstäckningsgraden inte stigit till över 20% under år 2023 behöver turer dras in år 2024 

får att nå minst 20% kostnadstäckningsgrad.  
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Regionledningskontoret

Åsa Bjerke

2023-01-10 Dnr: RÖ 2022/7895

Trafik- och samhällsplaneringsnämnden

Kompletterande beslut trafik- och verksamhets-
beställning 2023-2025

Trafik- och samhällsplaneringsnämnden fastställer årligen en trafik- och

verksamhetsbeställning för Östgötatrafiken. Beställningen anger

omfattningen för Östgötatrafikens uppdrag för det kommande kalenderåret

och fastställer inriktningen för den kommande treårsperioden.

Östgötatrafiken har att förhålla sig till trafik- och verksamhetsbeställningen

på samma sätt som till andra styrande dokument.

Efter att trafik- och verksamhetsbeställningen för 2023-2035 togs har

regionfullmäktige, genom treårsbudget beslutad den 23 november, gett

trafik- och samhällsplaneringsnämnden uppdrag att återupprätta busslinjerna

482 (Vånga–Norrköping) och 432 (delen Krokek–Norrköping via

Strandvägen), om än i modifierad form.

Linje 482 Vånga-Norrköping

Linje 482, med sträckningen Vånga–Skärblacka–Skärblackavägen–

Norrköping, återförs i Östgötatrafikens ordinarie utbud och den pilot som

idag körs avslutas. Linjen trafikerar enligt tidigare linjesträckning med ett

utbud med 6 dubbelturer per dag, varav två dimensionerande morgonturer,

samt två dubbelturer lördag respektive söndag.

Linjen dimensionerar två fordon varav ett nyanskaffas. Kostnaden för linjen

uppskattas till 3,3 miljoner kronor.

Linje 421 Krokek-Åby

En ny linje 421, med sträckningen Krokek–Strandvägen–Åby, införs. Linjen

ansluter till linje 420 i Krokek och till stadstrafiken linje 11 i Åby för byte

till resor till centrala Norrköping. Linjen trafikeras med ett utbud med 6

dubbelturer per dag samt två dubbelturer lördag respektive söndag.

Linjen dimensionerar ett fordon, med plats för ungefär 18 resenärer, som

nyanskaffas. Kostnaden för linjen uppskattas till 2,1 miljoner kronor.

Förändringarna förväntas kunna genomföras i samband med tidtabellsskiftet

i december 2023.
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Trafik- och samhällsplaneringsnämnden föreslås BESLUTA

a t t komplettera tidigare beslutad trafik- och verksamhetsbeställning för

Östgötatrafiken 2023-2025 genom att fastställa beställningen enligt ovan,

samt

a t t  utöka ramen för Östgötatrafiken med 6 miljoner kronor per år från och

med 2023.

Krister Björkegren

Regiondirektör

Sofia Malander

VD Östgötatrafiken

Länk:

- Trafik- och verksamhetsbeställning 2023-2025
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